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81' Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8' Legislatura,
em 19 de junho. de.l976
PRESIDt:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E BENJAMIM FARAH

'l

j
I

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:·
Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - José
Lindoso- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco
-Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Helvídio Nupes-'Mauro Berievides - Virgílio Távora - Agenor Maria - Dinarte
.Mariz ~ Domício· Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire -:Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Heitor
Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Amaral Peixoto - Benjamim
Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Magalhães Pinto Franco Montoro- Orestes Quércia- Otto Lehmann - Benedito
Ferreira- Lázaro Barboza- Leite Chaves- Evelásio Vieira.
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. J9.Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
·~lido o seguinte

.!
'

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N9 12f76(n9 141/76, na origem), referente ao Projeto deJ.ei n9
4, de 1976-CN, que fixa idade m·áxi~a para inscrição ·em concursopúblico destinado ao ingresso em empregos e cargos do Serviço
Público Federal.
(Projeto que se. transformou na Lei n9 6.334, de 31 de maio de
1976).

PARECERES
PARECERES N9s 391, 392 e 393, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 42, de 1975, que
"altera o artigo 18 do Decreto-lei n9 ZZ7, de 28 de fevereiro de
1967 - Código de Minas, acrescentando-lhe o parágrafo que
·especifica",
PARECER N9 391, DE 1976
Da Comlssio de Constltulçio e J ustlça
Relator: Senador Helvfdlo Nunes
Através do Projeto de Lei do Senado n9 42, de 1975, o ilustre
Senador José Sarney cogita de acrescentar pará&l'afo ao.art. 1.a de
Código de Minas (Decreto-lei n9 227, de 28 de fevereiro de 1967),
rcnumcrado o atual parágrafo único ..

Para mais fácil compreensão da matéria, vale a transcrição do
dispositivo a que o representante maranhense pretende aditar
parágrafo:
"Art. 18. A protocolização do pedido de autorização.
de pesquisa no DNPM assegurará ao requerente prioridade
para obtenção da autorização, nos seguintes "casos: .

r- Se a área·pretendida não foi objeto de autorização,
de pesquisa, concessão de lavra, manifesto de mina ou
reconhecimento geológico;
H - Se não houver pedido anterior de autorização de
pesquisa objetivando a mesma área.
Parágrafo único. Ocorrendo qualquer dessas circunstâncias, nenhum direito terá ·adquirido o requerente·
com a protpcolização do pedido, que será arquivado
mediante simples despacho do Diretor-Geral do DNPM."
O parág~afo a ser adicionado está assim redigido:
"§· 29 Na hipótese de extinção ou cancelamento de
pesquisa ou lavra, os requerimentos protocolizados no prazo
de 10 (dez) dias da publicação dos referidos atos, serão
julgados em· c~ndições de igual prioridade, obedecidos os
seguintes critérios seletivos:
I- Idoneidade Técnica;
H- Idoneidade Econômico-Financeira;
nr - Tradiçção;
IV- Interesse da Economia Nacional."

Na verdade, subordinar a ·segurança de concessão da priorida·
c;le, apenas, à protocolização, parece temerário.
A justificativa da proposição informa:
"Tem sido deprimente, também, a corrida que se tem
travado, em muitos casos, com os interessados a disputar
lugar em filas que amanhecem no DNPM, além de práticas
condenáveis de antecipação ou retardamento na publicaçi!ci
dos despachos de caducidade, tudo, num artificialismo·
condenável, que nada tem a ver com o verdadeiro interesse·
da pesquisa nacional."
. Certo é que à Comissão de Constituição e Justiça não cabe,
porém, o exame do mérito da matéria, sob pena de invasão da área
de cõmpetência da Comissão de Minas e Energia do Senado.
E no que tange à constitucionalidade c juridicidade, inexistcm
óbices à tramitação do Projeto de Lei n9 42,-dc 1975.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1975. - Accloly Filho,
Presidente - Helvfdlo Nunes, Relator - Leite: Chaves - José
Llndoso- Orlando Zancaner- ltalfvlo Coelho- Dirceu Cardoso Heitor Dias- Nelson Carneiro;

-2PARECER N• 392, DE 197Õ
Da Comlssio de Mlnu e Enerala

Sala das Comissões, 26 de junho de 1975. - Joio.Calmon,
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Itamar Franco - Leite
Chaves- Domício Gondim- Arnon de J\llello.

Relator: Senador IJirceu t:ardoso

PARECER N9 393, DE 1976
Da Comlssio de Economia

Com a finalidade de modificar critério de aquisição de priori·
dade, no tocante à autorização de pesquisas pelo Departamento Nacional de Pesquisas Minerais - DNPM - o Senador José Sarney
apresentou o Projeto de Lei que vem ao exame desta Comissão.
A alteração pretendida é esta: o Código de Minas (art. 18)
assegura prioridade de pesquisa a quem protocoliza pedido de autori·
zaçào, no DNPM, desde que:
I • a área pretendida não tenha sido objeto de autorização de
pesquisa, concessão de lavra, manifesto de mina ou reconhecimento
geológico: e
11 • inexista pedido anterior de autorização de pesquisa visando
à mesma ârea.
Se a faixa pretendida já tiver sido objeto de requerimento anterior, o pcdidó novo será arquivado "mediante simples despacho do
Diretor-Geral do DNPM".
Contra a situação indicada se insurge a proposição, que preconi·
za o seguinte: quando for extinta ou cancelada a pesquisa ou lavra,
os requerimentos protocolizados, no prazo de dez dias da publicação
dos referidos atos, serão julgados em condições di: iguaL prioridade.
Nesta hipótese, os critérios seletivos propostos passariam a ser: J.
idoneidade técnica; 11 • idoneidade económico-financeira: 111 •
tradição: IV. interesse da economia nacional.
Ao justificar o projeto, o autor lembra que o dispositivo do Código de Minas deixa dúvidas quanto à maneira de decidir sobre requerimentos apresentados na mesma ocasião: Considera incorreto,
ainda, garantir prioridade a alguém antes que seu pedido se transforme em autorização de pesquisa. E, ao condenar o "artificialismo"
prejudicial da prática vigente, afirma que o projeto visa "a obviar a
rigidez ao instituto legal, permitindo que, nesta situação, sejam
julgados em condiÇões de 'igualdade ·os requerimentos oe
interessados em pesquisas e lavras de minerais, consoante critérios
lig:tdos it idoneidade técnico-económico-financeira, à tradição e ao.
interesse d:t economia nacional".
Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi considerado constitucional e jurídico.
Efetivamente, a outorga de Alvará de Pesquisa· de\'e obedecer a
orientação racional. O Brasil ingressou em fase de desenvolvimento,
nos seus múltiplos setorc:s deatividades. Convém que, no setor administrativo, haja evolução, de-. ma.ttFira a adaptar-se às novas contingêncius. Ainda mais no que diú~c:ito à pesquisa e à lavra de jazidas minerais, setor que ma lo r progress'o tem apresentado nos últimos
unos, com u loculizuçilo de im'po_rtantes minas.
·'i'''

o simples requerimento

e

não pode garantir prioridade. preciso que se modifique o crit~rio:~eletivo, acrescentando-se as exigen.'
cias preconizadas pela proposÍÇtio, a fim de que o Departamento
Nacional de Pesquisa Mineral éónceda alva~á ao intere~sado.
~

-:·

Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeio de Lei.

Relator: Senador Roberto Satumlno
De autoria do ilustre Senador José Sarney, a presente propo·
sição altera o art. J8 do Decreto-lei n9 227, de 28 de fevereiro de
1967- Código de Minas, acrescentando-lhe o parágrafo que especifica.
A matéria visa a disciplinar a autorização de pesquisa .ou lavra
de substâncias minerais, pelo DNPM, quando se tratar de extinção
ou cancelamento da mesma. Neste caso, segundo o Projeto, os' reque·
rimentos, protocolizados no prazo de 10 (dez) dias da publicação dos.
referidos atos, serão julgados em condições de igual prioridade, obe·
decidos os seguintes critérios seletivos:
I • Idoneidade Técnica;
II· Idoneidade Econômico-financeira;
III· Tradição;
IV ·Interesse da Economia Nacional

e

oportuna a iniciativa do ilustre Senador maranhense em disci~
plinar aspecto relevante dó aluai Código de Minas;, r.a medida em
que põe os pedidos de pesquisas e lavras de minerais a salvo das especulações que a atua! sistemática induz, e permite uma ·maior racion.a·
lização de julgamento ao DNPM, através de critérios técnicos.
Mas, com o de contribuir para o aperfeiçoamento da matéria,
julgo oportuno discordar do critério do item IV, apresentado pelo
Autor, que é o do "Interesse da Economia Nacional".
O supracitado item, no caso, não parece ter sentido. O que ·~.
necessário é dar ao DNPM flexibilidade no julgamento para decidir ,
em favor de empresas que ainda nilo têm um grande número de auto·
rizações, impedindo, dessa maneira, a excessiva. concentração de
pesquisa e lavra em mãos de pocas empresas.
Do exposto, é que somos pela aprovação da proposição, com a
seguinte:
EMENDA N9 I -CE
Substitua-se o item IV do§ 29 a que se 'refere o art. J9, pelo seguinte:
"IV • Grau de disponibilidade do requerente face às autorizações de pesquisa ou lavra de que já é detentor."
Sala das Comissões, 26 de maio de 1976. -Renato Franco,
Presidente em exerclcio - Roberto Saturnlno, Relator - Orestes
Qllfrcla- Franco Moatoro- Vuc:oncelo~ Torres -.R11y Santos.

,
I
'
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--3VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR LUIZ
CAVALCANTE:
Vem ao estudo desta comissão o Projeto de Lei do Senado n9 42,
de 1975, de autoria do ilustre Senador José Sarney, que pretende
acrescentar o seguinte parágrafo ao art. 18. do Decreto-lei n9 227/67,
renumerando o seu parágrafo único, para 19,
"§19 .... , ........................................ .
§ 29 Na hipótese de extinção ou parcelamento de

pesquisa ou lavra, os requerimentos protocolizados no prazo
de 1O (dez) dias da publicação dos referidos atos, serão
julgados em condições de igual prioridade obedecidos os
seguintes creti:rios seletivos:
I- Idoneidade Técnica;
11- Idoneidade Económico-financeira;
III -Tradição; e
IV- Interesse da Economia Nacional."
A justificativa apresentada pelo emitente Autor, salienta as
seguintes evidências, dentre outras, que o levaram a propor a medida:
"a) o artigo 18. do Decreto-lei n9 227/67, determina que
"a protocolização do pedido de autorização de pesquisas do
DNPM, assegurará ao requerente ·prioridade para obtenção
da autorização ... ", mas, dúvidas têm surgido diante de dúas
hipóteses. A primeira no que se refere à entrada de mais de
um requerimento no mesmo dia na repartição competente e,
a segunda, à vista do fato de que o direito de prioridade é
garantido antes de sua transformação em autorização de
Pesquisa.
b) tal sistemática, aléll) de contrariar aspectos realmente
importantes, vinculados ao interesse público, prejudica o
mais capacitado à realização do empreendimento, pois, não
pode ser avaliado pelo simples privilégio ou oportunidade de
ser o primeiro a ter o seu pedido protocolizado; e
c) nesse sentido, tem sido deprimente a corrida que se
tem travado, em muitos casos como os interessados a
disputar lugar em filas que amanhecem no DNPM, alguns,
apenas a fim de especulação de pedidos de pesquisa feitos,
exclusivamente, para negociar, além de práticas condenáveis
de antecipação ou retardamento da publicação dos
despachos de caducidade. Tudo num artificialismo
condenável, que nada tem. a ver com o verdadeiro interesse
nacional de pesquisa mineral."
O Projeto ora em exame mereceu a aprovação das Comissões de
Constituição e Justiça e de Minas e Energia.
Realmente, estamos de acordo com a iniciativa. ~ necessário
que se extinga o caráter especulativo existente na sistemática atual. A
prioridade pàra a lavra e pesquisa mineral deve obedecer a critérios
técnicos, pois, a sistemática atual impede que a exploração desses
recursos, necessários à nossa economia, se faça de forma racional e
produtiva, e acarretando, ainda, um círculo vicioso que implica em
nulidade, caducidade e novas autorizações, o 'que afasta a
possibilidade de um aproveitamento racional de nossos recursos
minerais. Por assim entender, achamos oportunos os critérios
seletivos apresentados pelo representante maranhense, e, em
conseqUência, opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1976.- Luiz Cavalcante.
PARECER N~ 394, DE 1976.
Da Comissão de Constltulçin e Ju~dça, sobre o Oficio
"S" n9 02, de 197!5, do Ministro Presidente do STF comunicando decreto que julgou Inconstitucional D art. 70 da Lei n9 28, de
Minas Gerais, - Lei Ortzilnlca Municipal de 22·11·1947 alterada pela Lei n9 85!5, de 26-12-1951.
Relator: Senador Paulo BroSIJard
Por unanimidade de votos (dez), satisfeito o quorum constitucil;,.
mi, em acórdão que transitou em julgado, o STF deu provimento ao

RE n9 77.578 para concluir pela inconstitucionalidade do art. 70 da
Lei mineira nQ 28, de 22-11-47, com a redução que lhe deu a Lei nY
855, de 26-12-51, peln qunl compete à Câmara de Vereadores
"resolver em grau de recurso, sobre as reclamações
contra atos do Prefeito que se refiram ao funcionalismo
municipal, reformando os que estiverem em desacordo com
as garantias constitucionais asseguradas aos funcionários e
com as disposições do respectivo estatuto municipal".
Este o fato sujeito à apreciação do Senado.

......
Preliminarmente acentuo a competência privativa do Senado de
suspellder ou deixar de suspender, caso a caso, norma declarada
inconstitucional por decisão irrecorrlvel do STF, por ser ele o juiz da
convcniéncin da suspensão para. através dela, generalizar os efeitos
de uma decisão antes circunscrita às partes litigantes. (MÁRIO
GUIMARÃES, o Juiz e a Função Jurisdicional, 1958, p. 264 e 265;
ALIOMAR BALEEIRO, O Supremo Tribunal Federal, esse outro
desconhecido, 1968, p. 96 a 98; PAULO BROSSARD, O
lmpeachment, 1965, n9 88, p. 119, nota 328).
Esta é hoje nliús :1 orientação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

• • •
No caso cm exame, eu não hesitaria em aconselhar a suspensão
da norma averbada de inconstitucional, uma vez que o acórdão
trazido ao conhecimento do Senado, é o quarto, de que tenho
notícia, que consagra a mesma tese, não se tratando, assim, de
decisão solitária.
Com efeito,
I) no RE 62.691, também de Minas Gerais, relator o Ministro
Amaral Santos, o STF, por unanimidade, declarou inconstitucional
o art. 121 da mesma Lei nY 28, que prescrevia norma correlata,
verbis: "dos atos e decisões do Prefeito, relativamente aos
funcionários municipais, caberá recurso dos interessados para a
Câmara Municipal, no prazo de vinte dias, a contar da publicação
ou da ciência do ato. A Câmara decidirã o recurso dentro de trinta
dias", Revista de Direito Administrativo, v. 100, p. 151. Nesse
julgado, o Ministro Luiz Gallotti lembrou que o principio fora
afirmado no julgamento da Representação n9 96, de São Paulo,
Arquivo Judiciário, v. 85.
2) Ao julgar a Representação n9 675, de São Paulo, relator o
Ministro Lafaiette de Andrada, por maioria de votos, o STF julgou
inconstitucional o inciso IV do art. 40 da Lei n9 I, de 18-9-47,
segundo o qual, "art. 40. Compete privativamente à Câmara
Municipal: IV. resolver, em grau de recurso, sobre as reclamações
contra atos do Prefeito, exclusivamente em matéria de lançamentos
de impostos", RTJ, v. 39, p. 398.
3) No RE n9 64.240, de São Paulo, relator o Ministro Gonçalves
de Oliveira, o STF, ainda por unanimidade, não tomou
conhecimento de RE interposto de decisão que concluíra pela
inconstitucionalidade ao art. 40, IV, da Lei nY I, de 18-9-47, que em
matéria fiscal, permitia recurso da decisão do Prefeito para a
Câmara, RTJ, v. 47, p. 394.
De modo que, ln casu, estariam satisfeitos os pressupostos para
que o Senado exercesse o poder de suspender norma declarada
inconstitucional em decisão definitiva do STF: nele estava reiterado
principio repetidamente enunciado.

.. ....

Contudo, encontraria uma dificuldade que embora sem
conseqClências prâticas, como se verá, quero submeter· à reflexão da
Comissil.o: 11) se é exato que lei inconstitucional não é lei, é Irrita de

-4nascença e i: como se nunca tivc:5se existido, lt b as 1t had nenr been
na frase de Cooley, b) se é ex ato que a norma declarada
inconstitucional, "art. 70 da V.i Estadual n• 28 de 22-11·1947, com a
redução que lhe atribuiu a Lei n• 8SS, de: 26-12-195 1", teve sua
rc:dação alterada pela lei referida; c) o Senado deveria apenas
suspender a execução do mencionado art. 70 "com a redaçào que: lhe
atribuiu a Lei n' BSS", ou restaurar, no mesmo passo, a redação
primitiva, na hipótese de nilo ser acidental a alteração introduzida,
uma vez que, por não ser lei, isto é, por ser inconstitucional uma vez
pronunciada esta, não se poderia ter por derrogado o primi;ivo texto
da Lei n' 28, dado que a lei só se revoga por outra lei e a lei
inconstitucional não sendo lei nilo teria derrogado a norma anterior?
Para trn~er informação plena à douta Comissão de Constituição
e Justiça, procurei conhecer a primitiva redaçilo da Lei n• 28, cujo
art. 70 tena sido alterado pela Lei n' 8SS, como se lê no acórdão do
STF.
. Nilo foi fácil obter os textos legais do Estado de Minas Gerais, e
maas de um ano gastei para ficar de posse dos elementos necessários
para formular _Parecer que pudesse sustentar perante a Comissão e o
Senado. Dcpoas de demorada pesquisa, vim a verificar: .
I) que a DOI'IIII aYerbda de IIICOIIJdtudoaal nio f o art. 70, mas
Ulll de.- ~. f apeou o IDcbo IX do art. 70, de modo que mal
andana o Senado se suspendesse o artigo 70, com seus onze itens, um
dos quais com três letras, e ainda com dois parágrafos, quando
apeou um lncúo, o 11t11 lncbo IX, fora · fulminado de
l~ltudoaalldade;

2) que a Lei ... IISS, de 26-ll-SI, nio atribuiu non redaçio ao art.
de 1t refere:

70,~~e~~~a

3) que o inciso IX do art. 70 corresponde exatamente ao inciso
XI do art. 66 da Lei n• 28 em seu texto primitivo. Como se vê, houve
renumeraçilo da lei, mas o texto em questio nio sofreu alteraçio
alpma, 1111 redaçio em nada foi modlneacla.

...

Mas tem mais. A Lei n• 28, que, por sinal, sofreu várias
alterações, vg. Leis n•s 320, de 20-12-48, 394, de 3.9-49, 855,
26-12·55. 888, de 12·8-56, 3.346, de 11·3-65, 4.415, de 2·2·67, A Lei
n' 28... foi rfYOKada, Inteiramente revo&ada, yaJha o pleonasmo, pela
Lei Complementar n• 3, de 28-12-1972, que entrou em vigor no dia
1•·2-1973 (:art. 223).
De modo que o Senado estaria hoje a suspender um preceito de
uma lei revogada.

•••
O fato revela, de forma cristalina, que, no exerc!cio de sua
atribuição de suspender leis declaradas inconstitucionais, assim
julgadas em caráter definitivo pelo STF, o Senado não é cartório
nem meirinho da Excelso Corte Suprema, mas lhe compete apreciar
a conveniência pública da suspensão, fazendo-a desde logo ou
aguardando novos pronunciamentos do STF, tanto é sabido que
este, como qualquer tribunal do mundo, revisa a sua própria
jurisprudência, aclota nova orientação mesmo em assunto que
chegou a ser tranqUilo a ponto de constituir súmula de sua
jurisprudência.

•••
Ã vista do exposto, sou de opinião que a despeito de ser
inequivocamente inconstitucional o inciso IX do art. 70 da Lei n• 28
de Minas Gerais, nil.o tem sentido a sua suspensão, pois seria
susp~nder o que já deixou de existir.
Pelo arquivamento do processo.
Sala das Comissões 26 de maio de 1976. - Accloly Filho,
Presidente- Paulo Br01111rd, Relator- Henrique de La RocqueOUo uhmaM -Dirceu Cardoso - Heitor Dias - Josf Llndoso Nelsun Carneiro.

PARECER N• 395, DE 1976
Comlsdo de Redaçio
Redaçio do nncldo, para o turno suplementar, do
Subsdtudvo do Senado ao Projeto de ui da Câmara n9 109, de
1974 (n9 149-C/71, na Casa de orl&em).
Relator: Senador Otto uhmann
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 109, de 1974 (n• 249-C/71, na Casa de origem), que
dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino
superior e de ensino profissionalizante do 2• Grau e Supletivo, e dá
outras providências.
Sala das Comissões, I• de junho de 1976. - Danton Joblm,
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Orestes Quércla.
ANEXO AO PARECER N9 395, DE 1976
Redaçio do vencido, para o turno suplementar, do
SubsdtudYo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 109, de
1974 (n•l49-C/71, na Casa de orlaem).
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre os est,alos de estudantes de estabeleclml!ntos
de ensino superior e de ensino pronsslonallzante do 29 Grau e
Supledvo, e d' outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• As Pessoas Jurídicas de Direito Privado, os Órgãos da
Administração Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar,
como estagiários, alunos regularmente matriculados e que venham
freqUentando, efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino
público e particular, nos n!veis superior, de 2• grau e supletivo.
§ I 9 O estágio somente poderá verificar-se em unidades que
tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de
formação, devendo, o estudante, para esse fim, estar em condições de
estagiar, segundo disposto na regulamentação da presente lei.
§ 2• Os estágios devem propiciar a complementação do ensino
e da aprendizagem, executados, acompanhados e avaliados em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares,
a fim de se constitufrem em instrumentos de integração, cm termos
de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural,
cientHico c de relacionamento humano.
Art. 2• O estágio, independentemente do aspecto
profissionalizante, dircto c cspccificio, poderá assumir a forma de
atividades de extensão, mediante a participação do estudante em
empreendimentos ou projetas de interesse social.
Art. 39 A realização do estágio dar-se-á mediante termo de
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com
interveniência obrigatória da instituição de ensino.
Parágrafo único. Os estágios curriculares serão desenvolvidos
de acordo com o disposto no parágrafo 29 do art. 1• desta lei.
Art. 49 O estágio não cria vínculo empregatfcio de qualquer
natureza e o estagiário poderá receber bolsa, ou outra forma de
contra prestação que venha a ser acordada, ressalvado o que dispuser
a legislação previdenciária, devendo o estudante, em qualquer
hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais.
Art. 59 A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo
estudante, deverá ser compatibilizada com o seu horário escolar e
com o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio.
Parágrafo único. Nos períodos de férias escolares, a jornada
de estágio será estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a
parte concedente do estágio.
Art. 6• Ficam sujeitas ao que preceitua a presente lei e a
respectiva regulamentação, as entidades ou instituições de direito
público ou privado, cujas finalidades se ajustem aos objetivos desta
lei e que, visando propiciar oportunidades de estágio a estudantes,

-5desenvolvam atividades de articulação entre as instituições de ensino de I5 de novembro de I976, far-se-á cm convenção de que
e as partes que concedam vagas de estágio.
participarão os filiados, observado o disposto nos artigos 35 da Lei
Art. 79 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no n9 5.682, de 21 de julho e.~ 1971.
prazo de 30 (trinta) dias. ·
§ [9 Nas convenções Municipais a que se refere o caput deste
Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, artigo as deliberações serão tomadas com o quorum mínimo de 10%
revogadas as disposições em contrário.
dos filiados ao Partido.
§ 29 Nos casos previstos nesta Lei, caberá à Comissão
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
Executiva Regional a convocação das convenções municipais e a
vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do designação de delegado para representá-la.
Art. 29 As normas atincntcs a sublcgcnda (Lei n9 5.453, de 14
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei
do Senado n9 65, de I975, do Senhor Senador José Esteves, que torna de junho de 1968) aplicam-se, no cm que couberem, à indicação
obrigatória a instalação, em imóveis residenciais, comerciais e indus- prevista no artigo [9,
Art. 39 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as necessárias
triais, de equipamento autodesincrustador de canalizações, por ter
recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que instruções para a execução desta Lei.
Art. 49 A presente Lei entrará em vigor na data de sua
foi distribuído.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
comunica que, nos termos do inciso XI do Art. 239 do Regimento
J ustlficaçio
Interno, determinou o arquivamento do Requerimento n9 334, de
I975, do Sr. Senador Franco Montoro, solicitando informações ao
Os Partidos Políticos, pelas suas direções nas esferas regional e
Ministério da Previdência e Assistência Social, tendo em vista a nacional, se esforçam ·para que as seçõcs municipais se organizem,
tramitação nesta Casa do Projeto de Lei do Senado n9 73, de I975, elegendo, no devido tempo, os seus Diretórios c assim, estruturadas,
que dispõe sobre funcionários federais, estaduais e municipais escolherem, nas datas previstas no Calendário Eleitoral, os
vinculado's ao INPS, em virtude de ter terminado o prazo regimental candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores. Chegam a editar
sem que aquele Ministério se pronunciasse a respeito.
"Manuais" práticos. Mas, sempre haverá uma parcela dos que não
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, elegem Diretórios.
Em I972 isto aconteceu. Neste ano, há munic!pios onde se fiexpediente que será lido pelo Sr. I9-Secretârio.
zeram as eleições para compor os Diretórios. No entanto, os
~lido o seguinte
processos não obedeceram as formalidades da lei e continuam em
pendência
na Justiça, o que importa na inexistência desses órgãos
AVISO N9 134- SUPAR/76
diretivos.
Há
outros em que os filiados não foram chamados a eleger
Em 19 de junho de 1976.
os seus Diretórios, estando o Partido acéfalo, sem condições de
A Sua Excelência o Senhor
participar das eleições deste ano, embora tenha na localidade um
Senador Dinarte Mariz
corpo partidário.
M.D. Primeiro-Secretário do Senado Federal
O presente Projeto visa sanar essa situação inspirado, em muito,
Brasília- DF
na experiência de I972, figuradas nas Leis n9s S. 748, de 14 de junho
de I972 e 5.8 I7, de 6 de novembro de 1972.
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
Justifica-se, pois, o mesmo, dentro do interesse de participação
Tenho a honra de restituir a Vossa Excelência, para os devidos do povo nesses municípios, no pleito de novembro próximo, com
fins, os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n9 I 13, de 1975 (n9 resguardo do sentido democrático, pois, não havendo eleição por
948, de 1973, na or!gem), que "dá a trecho da BR-319, do Plano falta de funcionamento da estrutura partidária, esses municípios
Nacional de Viação, a denominação de Rodovia Álvaro Maia", serão administrados por interventores nomeados pelos
visto que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República não se Governadores dos Estados.
manifestou sobre o mesmo, no prazo estabelecido no parágrafo 29 do
Porque as normas propostas são importantes para as eleições de
artigo 59 da Constituição Federal.
novembro de I976, submetemos, pois, este Projeto à apreciação do
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência Congresso Nacional.
protestos de elevada estima e consideração. - Golbery do Couto e
Sal~ das Sessões, J9 de junho de 1976.- José Llnd,Jso.
Silva, Ministro Chefe do Gabinete Civil.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Com referência ao
expediente que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário
que já determinou as providências necessárias à promulgação da lei,
nos termos do§ 59 do artigo 59 da Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
projetos de lei que serão lidos pelo Sr. J9-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N9137, DE 1976
Dispõe sobre a lndlcaçio de candidatos a cargos eletlvos
nos municípios onde os Partidos Polftlcos nio constltufram
Dlretórlos Municipais, e dá outras provldênciDs.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Nos munic!pios em que os Partidos Pol!ticos não
tenham constitu!do Diretório, a escolha dos candidatos, nas eleições

LEGISLAÇÃO CITADA
LEIN95.682,DE21 DE JULHO DE 1971
Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

..........
...........
•••••••••••

Art. 35. Poderão constituir-se diretórios somente nos municfpios
cm que o partido conte, no mfnimo, com o seguinte número t!.e filiados,
cm condições de participar da eleição:
I - 5% (cinco por cento) do eleitorado, nos municfpios de até
I.000 (mil) eleitores;
11 -os 50 (cinqUenta) do número I, e mais 10 (dez) para cac.la
1.000 (mil) eleitores, nos municípios de até 50.000 (cinqUenta mil)
eleitores;

11'!

-6Iii - os 540 (quinhentos e querenta) dos números anteriores, e
mais 5 (cinco) para cada 1.000 (mil) eleitores, nos municfpios de
até: 200.000 (duzentos mil) eleitores;
IV- os 1.290 (mil duzentos e nOYenta) dos números anteriores, e
mais 3 (tré:s) para cada 1.000 (mil) eleitores, nos municípios de até
500.000 (quinhentos mil) eleitores;
V- os 2.190 (dois mil cento e nOYentn) dos números anteriores, e
mais I (um) para cada 1.000 (mil) eleitores, nos municípios de mais de
500.000 (quinhentos mil) eleitores.
·
Parágrafo único. Em cada Estado, o Tribunal Regional Eleitoral
publicará. com 40 (quarenta) dias, pelo menos. de antecedência, a
relação dos municípios sob sua jurisdição. e o número dos
respectivos filiados que se encontram habilitados a participar d~s
convenções partidárias para organização de dirctório.

•••••••••••
•••••••••••
•••••••••••
LEI N• 5.453 DE 14 DE JUNHO DE 1968
lnstlrul o sistema de sublegendas, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu
sanciono a seguinte Lei:
Art. I• Os Partidos Políticos poderão instituir, na forma
prevista nesta lei. até três sublegend:ts nas c:lcições para
Governador c Prefeito.
Parágrafo único. Consideram-se sublcgendas listas
autõnomas de: candidatos concorrendo à mesma eleição
dentro da organização partidária registrada na forma da lei.
Art. 2• A instituição de: sublegendas será concedida pela
respectiva convenção partidária estadual ou municipal. dentro de
180 (cento c oitenta) dias anteriores à data fixada para as eleições.
Parágrafo único. Cada sublegenda será qualificada pela
denominação de Partido, seguida dos números I a 3, na ordem
decrescente dos votos com que foram instituídas na convenção.
havendo sorteio em caso de empate.
Art. 3• As convenções a que se refere o artigo anterior serão
realizadas sob a presidéncia respectivamente, de Juiz do Tribunal
Regional Eleitoral, do Juiz Eleitoral da Zona ou de representante
indicado pela Justiça Eleitoral.
Parágrafo único. Nessa reunião serão indicados candidatos a
Governador e Prefeito. obedecidas as seguintes normas:
a) presença de mais da metade dos convencionais:
b) número mínimo de 10% dos convencionais para aquelas
indicações:
c) votação secreta e uninominal.
Art. 4• Submetidos os nomes indicados ao escrutínio secreto,
serão consider:tdos c:tndidatos do Partido cm sublcgendar os 3 (três)
nwis vot:tdos. desde que lwj:t obtido, cada qual deles, o mínimo de
20'~ (vinte ror cento) dos votos dos convencionais.
§ I• Escolhidos os 3 (três) candidatos mais votados, os
subscritores da indicação de cada qual dêles (art. 3• § 1•, item b)
serão considerados instituidores da sublc:genda para todos os efeitos
da lei.
§ 2• Para efeito da escolha dos candidatos à eleição proporcional
scr{t :ttribuido, :t cuda sublcgenda que se organizar, o número de
lugares que: guurda a mesma proporção verificada na votação obtida
por cada uma delas (art. 7•).
§ 3• Todas as deliberações das convenções partidurias, pura
escolha de candidatos e instituição de sublegendas, deverão constar
de ata circunstanciada para os fins de direito.
Art. S• A convenção para a escolha dos candidutos será
rculizada no máximo, até 60 (sessc:ntÚ) dias antes do término do
prazo para o seu registro perante u Justiça Eleitoral.
,
II

§ 1• As convenções serão constitufdas na forma prevista nu
Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n9 4.740, de I 5 de julho de
1965).
§ 2• No caso dos artigos 18 e 19, o prazo será o deJO dias antes
do pleito.
Art. 6• Quando da eleição dos delegados à Convenção
Nacional ou Regional verificar-se existência de 20% (vinte por cento)
no mfnimo, de opiniões divergentes no órgão incumbido de escolha,
distribuir·se-á o numero de delegados por critério proporcional,
sempre que numericamente poss!vel, entre as diversas correntes.
Parágrafo único. O princfpio da proporcionalidade estabelecido
neste artigo será observado na eleição para a composição dos
Diretórios ,.Municipais, Regionais c N::cional e das chapas às
eleições proporcionais.
Art. 7• Nas eleições para a Câmara dos Deputados,
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, cada Partido
poderá registrar tantos candidatos quanto os lugares a preencher,
mais 100% .
§ 1• Havendo sublegendas nos termos do art. 1•, cada uma
concorrerá pela legenda do Partido, nas eleições para Câmara
Federal, Assembléia legislativa e Câmara de Vereadores, com um
número de candidatos proporcional aos votos recebidos na
Convenção e o acréscimo previsto neste artigo será distribuído entre
elas, ainda proporcionalmente, cabendo a sobra, se houver a
sublegenda n9 I.

§ 2• ~ licito a qualquer das sublegendas não concorrer com
total dos candidatos a que tem direito, nos termos do parágrafo
anterior, podendo reduzir o número de seus candidatos conforme for
de sua conveniência.

Art. 8• O registro de candidatos do Partido inéluindo as
sublcgendas se houver será requerido pelo Presidente do Diretório
Estadual ou Municipal, na forma da lei e das Instruções da Justiça
Eleitoral.
§ I • Sob pena de perda do cargo, o Presidente do Diretório é
obrigado a fornecer aos ·instituidores de sublegendas ou a seu
representante cópia autêntica da ata a que se refere o parágrafo
terceiro do art. 4•. Em caso de recusa do Presidente, apresentado o
requerimento do registro, com essa alegação, a autoridade eleitoral
competente requisitará cópia da ata da convenção para instruir o
processo.
§ 2• Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para registro
de candidatos ficará dilatado de dez (lO) dias.
Art. 99 No pedido de registro de candidatos serão indicados
até seis (6) Delegados Especiais em número igual para cada subfegenda.
§ I • As sublegendas serão representadas perante a Justiça
Eleitoral, até o trânsito em julgamento da decisão que diplomou os
:leitos, por Delegados Especiais escolhidos em reunião dos respectivos instituidores.
§ 2• Os institutidores das sublegendas, em reunião convocada
pelo primeiro signatário, poderão a qualquer tempo, pela maioria
dos seus membros, substituir os representantes que trata este artigo.
Art. lO Às sublegendas serão assegurados os mesmos direitos
que a lei concede aos Partidos Pollticos no que se refere ao processo
eleitoral, especialmente quanto a propaganda politica através do
rádio e da televisão, fiscalização das mesas receptoras, juntas
apuradoras e demais a tos da Justiça Eleitoral.
§ I• Os horários de propaganda politica serão distribuídos,
igualmente, entre as sublegendas, cabendo aos Delegados Especiais
de cada uma organizar a participação idêntica de todos os
candidatos.
§ 2• O Fundo Partidário será distribufdo dentre as sublegendas
que concorrerem à eleição.
§ 3• Além dos Delegados Especiais referidos no § 19 do artigo
anterior, cada sublegenda, por indicação dos seus instituidores ou de

--7candidatos, poderá credenciar pura todos os atos do processo eleito·
ral.
Art. 11. Os convencionais instituidores de cada sublegenda
escolherão, dentre eles, três representantes, que se substituirão em
ordem numérica nos seus impedimentos ou em caso de ausência.
Art. 12. Nas eleições cm que houver sublegendas, somar-se-ão
os votos dos candidatos do mi:smo Partido.
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Art. 17. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de-quinze (I 5)
dias após a promulgação desta lei, fixará o calendário para as eleições municipais a serem realizadas em ·1968 e 1969.
§ (9 Para os efeitos de execução do disposto neste artigo, o
prazo para registro dos candidatos a que se refere o art. 93 do
Código Eleitoral terminará, improrrogavelmente, às 18 horas de 15
de outubro do corrente ano.
§ 29 As eleições para o ,preenchimento de vagas, acaso
verificadas no Executivo Municipill, em virtude de morte, renúncia
ou em conseqUência de sentença judicial, serão realizadas em data
fixada no calendário previsto neste artigo.
§ J9 ... vetado ...
Art. 18. Para as eleições municipais a se realizarem em
novembro de 1968 os Diretórios Municipais substituirão as
convenções nas atribuições a estas conferidas na presente lei.
Art. 19. Nos Municípios em que não tenha sido constituído
Diretório Municipal, a atribuição da criação de sublegendas e
indicação de candidatos será deferida à Comissão Executiva
Regional.
Art. 20. Passa a vigorar com a seguinte redação o § (9 do art.
41 da Lei n9 4.740, de 15 de julho de 1965 (Lei Orgânica dos Partidos
Políticos):

§ J9 Se o partido vencedor tiver adotado sublegenda,
considerar-se·â eleito o mais votado dentre os seus candidatos.
§ 29 Havendo empate na votação entre candidatos do mesmo
Partido, será considerado eleito o mais idoso.
§ 39 Se o empate ocorrer entre a soma dos votos das
sublegendas de Partidos diferentes será considerado eleito o do
Partido que elegeu maior número de representantes para o órgão
legislativo correspondente e, persistindo, o candidato mais idoso.
Art. 13. Quando na eleição para o Senado existirem, na
circunscrição, duas ou três vagas a preencher as convenções
partidárias decidirão pelo voto secreto, uninominal, em um único
escrutínio.
§ J9 Os candidatos escolhidos serão os dois ou três mais
votados, desde que obtenham, cada qual deles mais de vinte por
cento (20%) dos votos.
§ 29 Na hipótese de não ser atendido o mínimo previsto no
"Art. 41. ...................................... .
parágrafo anterior, haverá um segundo escrutínio para o
§ J9 O número dos delegados a que se refere o item II
preenchimento da vaga ou vagas existentes.
Art. 14. A filiação partidária reguia-se, no que for aplicável,
será de três e mais um por cada quinhentos mil eleitores
pelo parágrafo único do art. 88 do Código Eleitoral (Lei n9 4.737, de
inscritos na circunscrição, não podendo nenhuma Seção
I 5-7-65), observando o seguinte:
Regional ter menos de quatro delegados, respeitada a
I - nas eleições federais e estaduais, o candidato deverá ser
proporcionalidade das correntes neles representadas."
filiado ao Partido na circunscrição em que concorrer, pelo prazo de
Art. 21. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as necessárias
18 (dezoito) meses antes da data das eleições;
instruções
para fiel execução desta lei.
I I - nas eleições municipais, pelo prazo de I (um) ano anterior
Art.
22.
A presente Lei entrará em vigor na data de sua
à data do pleito.
publicação,
revogadas
as disposições em contrário.
§ 19 Nas eleições a serem realizadas em novembro de 1968 o
Brasília,
14
de
junho
de 1968: 1479 da Independência e 809 da
prazo estabelecido no inciso II será de 60 (sessenta) dias e de 120
República.A.
COSTA
E
SILVA- Luis Antônio da Gama e Silva.
(cento e vinte) para a de 15 de novembro de 1969.
§ 29 Para os candidatos com a idade de 21 anos os prazos dos
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
itens I e II serão reduzi~os pela metade.
§ 39 Na hipótese de formação de outras agremiações
partidárias, os prazos a que se refere este artigo serão contados da
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 138, DE 1976
data de 30 (trinta) dias após o seu registro pela Justiça Eleitoral.
"Modifica dispositivos do Decreto-lei n9 7.661, de 21 de
Art. 15. Os livros de filiação partidária, abertos e rubricados
junho
de 1945 e do Decreto-lei n9 75, de 21 de novembro de
pelos Tribunais Superior Eleitoral, Regionais Eleitorais ou Juizes
1966,
para o fim de compatibilizar a legislação que trata da
Eleitorais, não estão sujeitos a padronização e serão encerrados, em
Incidência
de juros e correçào monetária aos débitos de naturecartório, até a véspera da convenção para escolha do candidato.
za trabalhista."
§ 19 A modificação do processo de registro de filiação
partidária prevista neste artigo será regulada mediante instruções do
O Congresso Nacional decreta:
Superior Tribunal Eleitoral, respeitadas as filiações já registradas.
Art. 19 O art. 26 do Decreto-lei n9 7.661, de 21 de junho de
§ 29 O eleitor, ao manifestar a sua filiação, lançará no livro o 1945, passa a vigorar com a seguinte redação:
·
número do seu título eleitoral, a seção respectiva e a data em que
"Art. 26. Salvo quanto aos débitos resultantes de
está se inscrevendo.
reclamações
trabalhistas, não correm juros contra a massa
Art. 16. Não será permitida a celebração de acordo entre
falida,
ainda
que estipulados, se o ativo não bastar para o
candidatos de Partidos diferentes ou candidato de Partido e outro
pagamento do principal.
Partido para fins eleitorais.
Parágrafo único. Excetuam-se, ainda, desta disposição
§ 19 Comprovada devidamente a existência de acordo a que se
os
juros
de debêntures e dos créditos com garantia real, mas
refere este artigo, o Diretório Nacional, mediante representação do
por eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que
Diretório Estadual ou Municipa,l, promoverá, ouvidas as partes, o
constitui a garantiu."
cancelamento do registro do candidato faltoso.
§ 29 O candidato que simular a existência de acordo com o
Art. 29 O§ 29 do art. 19 do Decreto-lei n9 75, de 21 de novembro
propósito de prejudicar candidato de outro partido, ficará sujeito às de 1966, passa a vigorar com a seguinte redaçào:
penas de cancelamento do registro de sua candidatura, imposto pela
"§ 29 A correção de que trata este artigo aplica-se tamJustiça Eleitoral.
bém aos créditos dos empregados nos processos de liquida§ 39 A denúncia de celebração de acordo, motivada por
ção, concordata ou falência."
emulação, erro grosseiro ou com objetivos de tumultuar o processo
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
eleitoral, sujeitará o denunciante a pena de 2 a 6 anos de detenção e
multa de NCrS 10.000,00 (dez .mil cruzeiros novos).
.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

-8Jutlficaçio
Impõe-se a alteração do art. 26, da Lei n9 7.661, de 21 de junho
de 1945 (decreto-lei, melhor dizendo), eis que estando embora ta!
dispositivo superado no tempo, ele continua constituindo uma
contradição com a sistemática adotada pela legislação trabalhista,
que manda computar juros aos débitos resultantes de condenações
judiciais de natureza trabalhista.
Aliás, existe 11té uma Súmula do Supremo Tribunal Federal a
resolver definitivamente a questão no âmbito da jurisprudência
trabalhista, ou seja, a Súmula n• 224, que diz:

§ 2• A corrcção de que trata este artigo aplica-se também aos
créditos dos empregados nos processos de liquidação, concordata ou
falência, cessando, porém, sua nuência a partir da data do deferimento do pedido de falência. ·

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENI'E (Magalhães Pinto)- Os projetas lidos
serão publicados c remetidos às comissões competentes. (Pausa.)
Há oradores inscritos.

"Os juros de mora, nas reclamações trabalhistas, siio
contados desde a noti!icaçào inicial."

Por outro lado, o§ 2•, do art. I•, do Decreto-lei n• 75, de 21 de
novembro de 1966, tal como está redigido, praticamente neutraliza
os efeitos da corrcçào monetária, quando se tratem de débitos de
empresas cm processos de liquidação, concordata ou falência.

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

que a decretação da faléncia pode dar-se numa data (quando,
pelo disposto no dito § 2•. cessam o~ efeitos da corrcção monetária)
c o pngamcnto cfctivo só ocorrer nlguns ou muitos anos depois.

De 7 a 14 de junho próximo, realiza-se, em Caracas, decisiva
reunião do Conselho Latino-Americano, órgão deliberativo do Siste·
ma Econômico Latino-Americano- SELA, à qual estará presente o
Chanceler Azcredo da Silveira.

Ora, ambos os dispositivos que este projeto pretende mudar
contribuem parn que a indcnizaçào e demais direitos trabalhistas
fiquem reduzidos a migalhas, vários anos depois, quando o empregado vier a recebe-los cfctivnmentc. E este não é:, seguramente, o
c:spfrito da legislação social que nos rege.

Em fins de abril, o ltamarati encaminhou a Caracas o texto do
instrumento de ratificação do convênio constitutivo do Sistema
Econômico Latino-Americano - SELA -, aprovado pelo Congres·
so Nacional c assinado pelo eminente Presidente Ernesto Geiscl.

t

Sala das Sessões, I' de junho de ! 976.- Nel110n Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N•7.661, DE21 DE JUNHO DE 1945
Lei de Falé:nclu.
• • • • • • • • • • • o. o • • o o . o • • • • • o o . o • • • • • • • • • • • o • • •• • • • • • • • o • • • • o • • •

Art. 26. Contra a massa não correm juros, ainda que estipula·
dos forem, se o ativo apurado niio bastar para o pagamento do
principal.
Parágrafo único. Excctuam-sc desta disposição os juros das
debêntures c dos créditos com garantia real, mas por eles responde,
exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o o • • • • o •• o o' • • • • • • • • • • o ••••••• o o o •• o ••••

DECRETO-LEI N• 75, DE21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe 110bre a apllcaçio da correçio mon~tírla aos dêbl·
tos de natureza trabalhista, bem como a elevaçio do valor do
depósito compulsório nos casos de recur110s perante os Tribunais do Trabalho, e di outras providências.
•• '

•••••• o o •••••••••• '

••• o. o o' • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • o ••

Art. 19 Os débitos de salários, indenizações e outras quantias
devidas a qualquer titulo, pelas empresas abrangidas pela Consolida·
çiio das Leis do Trabalho c pelo Estatuto do Trabalhador Rural, aos
seus empregados, quando nilo liquidados no prazo de 90 (noventa)'
dias contados das épocas próprias, ficam sujeitos à correção monetá·
ria, segundo os lndices fixados trimestralmente pelo Conselho Nacional de Economia.
§ 19 Nas decisões de Justiça do Trabalho, a condenação incluirá
sempre u correçào de que trata este artigo.

Por duas vezes ocupei esta tribuna, nos dias 7 de abril c 6 de
maio do ano passaqo, ~p~~jllldo minha opinião de que o SELA
poderia tomar-se a!Jsplclo!a· realidade para o estreitamento de rela·
çõcs e cooperação entre os países da América Latina. !;:, assim, com
satisfação que vejo a concretização de uma idéia feliz, em termos
positivos e merecedores do apoio brasileiro.
A idéia da criação do SELA partiu dos governos mexicano e
venezuelano. Tinha, inicialmente, o sentido de uma resposta dos
países latino-americanos às dificuldades opostas pela Lei do Comér·
cio dos Estados Unidos. Tais restrições acabaram por se mostrar
menos danosas do que se supunha c fácil se tornou, assim,
encaminhar a idéia inicial para a criação de um organismo apto a
coordenar e estimular a cooperação cconômica entre os p~íses latino·
americanos, perdendo, dessa forma, seu propósito contcstatório,
nunca apoiado pelo Brasil, cujo apoio à formação do SELA sempre
foi condicionado à sua criação como organismo eficiente para a
melhoria da cooperação econômica continental.
Na reunião a realizar-se no corrente mês, na ~apitai
venezuelana, serão tomad!!s decisões de importância, estabelecendo,
concretamente, a ação do novo organismo.
O ltamarati espera que a simpliCidade e ncxibilidadc do
mecanismo operacional do SELA venha a permitir que esse organis·
mo se torne instrumento útil e dinâmico nas relações latino·amcrica·
nas. São estes os votos que formulamos, confiantes na ação tanto do
Chanceler brasileiro como dos demais países aderentes ao SELA,
que poderá trazer grandes beneflcios à América Latina, caso sua
atuação obedeça a diretrizes e orientação certas, como as defendidas
pelo Governo brasileiro. E é o que, sem dúvida, se dará na reunião
de Caracas, a que comparecerá o ilustre Ministro Azrredo da Silvei·
ra, no seu afã de dinamizar ao máximo a politica externa brasileira,
em todos os setores, num esforço que tantos êxitos já nos propiciou;
pois é grande conhecedor dos assuntos latino-americanos e sua
presença, na capital venezuelana, se revestirá de grande significado,
em mais uma contribuição do Brasil para sempre mais estreita c sóli·
da cooperação dos palses latino-americanos! (Muito bem! Palmas.)

-9O.SR. PRESIDENTE (Magnlhi'lcs Pinto)- Concedo a palavra
ao no brc Senador Luiz Viana.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, aos que acompanham a
vida politico-partidária do Pais, não devem ter escapado os reparos
que, cm certos circulas, talvez pouco numerosos, chegaram a ser
cxtérnados em'torno da posição do Senhor Presidente da República,
diante da politica c das eleições a serem realizadas cm ·novembro
próximo.
Não desejo aqui fazer a dc'fesa do Sr, Presidente, que dela não
necessita, c· muito menos tomar a mim esse encargo que poderia ser
feito, . caso necessário, muito melhor por outros colegas. Isso,
entretanto, não me exime de tecer algumas considerações de ordem
mais teórica do que prática, considerações históricas sobre esse
aspecto da vida politica do Pais, c certamente, de importância para
todos nós.
Inicialmente, será conveniente que tenhamos uma idéia bastante
precisa, bastante nltida, da dim.ensão e das funções do Presidente da
República, no regime vigente. ~ posslvcl que àqueles, voltados para
o regime parlamentar, no qual o Presidente é o Chefe de Estado e
não o Chefe do Governo, possa causar estranheza a presença
atuante, a intervenção do Senhor Presidente da República na vida
politica do Brasil, mas, para os que estejam afeitos do que é o
Presidente no sistema presidencial, que é 'o nosso, não pode causar
nenhuma csiranheza que Sua Excelência queira tomar, tenha
tomado uma liderança efetiva para conduzir o seu Partido, os seus
correligionários, nas lutas politicas· eleitorais que se avizinham.

I
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Acredito mesmo, Sr. Presidente, quê, longe de reparos; longe de
estranheza, longe de criticas, o que a atitude do Senhor Presidente da
República deve·merecer, não apenas de nós, os seus correligionários
c eventuais beneficiários dessa atitude, mas de todos, a começar pela
Oposição, é o louvor por essa posiçi'lo ·politica. Isso é sinal de que
Sua Excelência quer trilhar, deseja preparar o Pais para os caminhos
democráticos, eleitorais e politicas. O grave seria o contrário, se nós
soubéssemos que o Presidente era indiferente a esses prélios, que o
Presidente, em vez de pedir o voto, estivesse acastelado na
Presidência, para qualquer !ltitude menos democrática, numa futura
eventualidade.
Ora Sr. Presidente, o que Sua Excelência está fazendo é
justame~te afirmar e reafirmar uma posição nitidamente política.

o Sr.

Ruy Santos (ARENA -

BA) - Permite V. Ex• um·

I

·aparte1

I

o Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Em 1?7~, não houve
protesto, quando 0 Senhor Prcsid~nte da Repubhca fez uma
campanha de comparecimento mac1ço às urnas, por parte do
eleitorado, c contra o voto em branco.
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O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Pois não.

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Obrigado a V, Ex•
Mas, Sr. Presidente, essa atitude dos que ccn~uram, dos que
estranham, não é nova: fui encontrá-la numa págma ~c Camp?s
Salcs. Nacuele seu famoso livro, Da· Propaganda à Presldencla, assim
se refere ao problema:
"Os que não puderam ainda compreender bc~ a
essência do regime, tal como o concebe o nosso mecamsmo
institucional, mostram-se ingenuamente apavorados ante

essa influência exercida legitimamente pela autoridade
prcsiccncial, supondo estarem na presença desse fantasma do
poder pessoal, que outrora atribulamos, nós, rcpu.blica?os,
principalmente ao Imperador, buscando ai vahoslss1mo
subsidio para. os ataques à Monarquia".
Veja V. Ex•, Sr. Presidente, quanto é antiga esta celeuma cm
torno da posição. do Presidente da Rcp6blica. Sua Excelência,
portanto, decorridos 70 anos, não está fazendo mais do que exercer a
boa prática republicana dentro do regime presidencial. ~ que,
inexoravelmente, cabe ao Presidente da Rep(lblica, em todos o~
sistemas presidenciais, uma efctiva liderança no Pais. Isso acontece
aqui, aconteceu aqui com todos os presidentes, civis e militares.
Todos eles conduziram a politica c, quando deixaram de fazê-lo, issa
não foi frutuoso, não foi bom para o Pais- o que é bom para o Pais
é que o Presidente se empenhe como Chefe do seu Partido, como
Chefe daqueles que o conduziram à Presidência, para a continuidade
da politica \jue ele representa. Isso que acontece aqui, acontece
também nos Estados Unidos, que é o modelo freqUente c
naturalmente invocado para os problemas referentes ao
presidencialismo. Nunca se deixou de admitir, na· América do Norte,
que o Presidente da Rcp(lblica tem, não somente o direito, mas até o
dever de tomar essa posição.
Encontrei num livro, que é, aliás, clássico na matéria sobre os
presidentes americanos, do escritor Rossitcr, essa frase do .Presidente
Roosevelt, que foi dos maiores daquela nação.
Dizia ele:
"Minha crença era a de que não era só seu direito mas
seu dever fazer qualquer coisa requerida pelas necessidades
da Nação, a não ser que tal ação fosse proibida pela Constituição ou pelas leis."
De forma que, salvo naquilo que fosse proibido pela
constituição, o Presidente Theodoro Roosevelt acreditava-se com as
mãos livres e, mais do que isso, com o dever de intervir, para
conduzir a nacionalidade. ~ uma condição inerente, e que vamos
encontrar aqui em frases, ainda mais claras, do Presidente Wilson,
que é, por muitos publicistas, considerado o presidente mais.
intelectual, mais ilustre, que chegou a curul presidencial nos Estados
Unidos.
Pois bem, dizia ele:
"Por maiores que tenham sido a prática e a influência
dos presidentes, não se pode ter dúvida de que temos ficado
cada vez mais inclinados, de geração a geração, a considerar
o Presidente como a força unificadora em nosso complexo·
sistema."
Veja V. Ex•, Sr. Presidente, num pais em que a democracia é
tão efctivà, tão exaltada e que é o modelo de presidencialismo, a
posição de liderança e atuação que deve ter o Presidente · da
República.
E diz mais, o próprio Presidente Wilson:
"Não 'pode existir governo bem sucedido sem liderança
ou sem a coordenação Intima, quase institil•a nos órgãos da
vida e da ação",
E essa liderança é que lhe dá o presidente da república na grande
nação norte-americana.
"Vai-se tornando, portanto, cada vez mais verdadeiro
que, à proporção que o negócio de governo vai ficando cada·
vez mais complexo c extenso, o Presidente vai, por sua vez,
tornando-se cada vez mais funcionário politico c cada vez·
menos executivo",

-10ê que ele tem que nos ditar a sua missão, eu politica do Pais. t. a
direçilo politica da Sação.
"O Presidente (: o l!dcr politico do Pais, ou, se quiser,
pode e\er~-cr essa função. A nação como um todo escolheu-o,
tem conJCiencia que não dispõe dç outro intérprete politico.
E~ úni~ •·oz nacional nos negócios públicos."
Ora. Sr. Presidente. s.c isso é certo, se CSSIIS observações em
torno do Pr~idencialismo c da ação prcsidenciai sào certas, não
podcmcn deiur de louvar, de apoiar a uçilo que estA desenvolvendo
politicamente. c apenas politicamente, o Senhor Presidente da
Rcpübli~.

O Sr.

:'li~

Camdro (MDB -

RJ) -

Permite V. Ex• um

~p.srte?

O SR. LUIZ VIA:'IiA (ARE.NA - BA) - Logo que termine
ate,oncello,concedé-lo-ci u V. Ex•

O Sr. :'lirboa Camtiro (MDB- RJ)- Pois não, aguardarei.
O SR. Lt.:IZ VIANA (ARENA- BA)- E. Sr. Presidente, não
me alinho entre aqueles que pedem mais poder para o Presidente.
Suo. ac:ho que o Proidente j6 tem LUnto poder, tanta força, tanta
maneins de atuu, que até desconfio- e V. Ex• vai me permitir esta
(ranquCJll, que talvez uté: posSll parecer destoar, mas mostra a
•inccridade com que ocupo u tribuna - quando alguém me fala que
é: preciso d;u mais poder ao Presidente, porque se dermos mais
poder, então. estaremos a um passo da dit~dura.
.
•
~f;s, n;io hfs dúv1d11 de que, no reg1me atual, o Presidente e
me~hcl. mcquh·oca c neccs~ariamcnte o Líder da Naçãoc o Chefe
do seu Pnrtido.
Ouço. com praLcr, o aparte de V. Ex•,
O Sr. Ne15ot! Carorlro (MDB- RJ)- Quero congratular-me
com v. E.''· por abrir o debate 'obre este problema, porque,
realmente. é: um problema momentoso c, mais ainda, revejo o velho
companheiro dos tempos da juventude, quando se opõe a que se di:
mais poderes ao Senhor Presidente da República. lnevagclmentc,
seriu imposslvel, no momento, se dar 111ais poderes ao Senhor
Presidente da Repúblicu, porque ele tem· todos os poderes. Acima
dele, ,ó Deus. Ele tem, inclusive. o poder de cassar o mandato de
qualquer de nós, eleitos pelo povo, e de fechar: o Congresso c
suspender até as ntividades do Supremo Tr1buna~ Federal,
aposcnt:lndo seus Ministros. Assim, não i: possl~cl dar mats po~cr ao
Presidente da República. Mas cu estava ouvmdo a cvocaçao de
v. Ex•, quanto à função, à posição dos Prtsidcntcs da República nos
E.~tados Unidos da América, c, realmente V. Ex• colocou muito bem
0 problema. O Prc:.~idcnte dos Estados Unidos pode até pleitear a sua
reeleição, ele próprio vai pedir o voto, c ainda agora nós vemos. H.á
unw difcrenç:~ apenas. Tenho lido, por exemplo, que o Presidente
GeTitld Ford viaja em aviões comerciais, quando faz a sua
campanha presidencial; ele vai pedir os v~tos para ele, nas mesmas
condições que o candidato democrata, scm'quc·haja entre um c outro
qualquer distinção. No caso do Brasil, por exemplo, ainda
recentemente o Senhor Presidente da República, estando no Rio
Grande do Sul, numa Convenção da ARENA, pelo que foi divulgado, teve o seu discurso irradiado amplamente, como é de justiça se
faça com o Senhor Presidente da República e, igualmente o foi, a
saudação do Senador Tarso Outra, enqudnto que a Oposição não
tem essa mesma possibilidade. Se se der à Oposição as mesmas
possibilidades de divulgação dispensadas à campanha que o Senhor
Presidente da República empreende, estou inteiramente de acordo
com V. Ex• Penso que o Presidente da República deve ser
partidário, deve interessar-se pela sorte do seu partido, deve
participar da campanha eleitoral do seu partido, mas deve fazê-lo
nas mesmas condições do partido adversário.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Muito obrigado pelo
aparte de V. Ex•

O Sr. Amon de Mello (ARENA - AL) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Com. muito prazer.
O Sr. Arnon de Mello (ARENA - AL) - V. Ex• é da Bahia.
V. Ex• ouviu o aparte do nobre Senador Ruy Santos, que é da

Bahia, c do Senador Nelson Carneiro, que, embora eleito pelo Rio
de Janeiro, i: baiano também. Permita V. Ex• que um alagoano
interfira no seu discurso. Quero lembrar a V. Ex• que o ex-Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Hermes Lima, no livro, se não me
engano, Uçio du Colau, defende a mesma tese de V. Ex• Ele acha
que o Presidente da República tem que interferir na sua sucessão.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA)- ~o livro de Lourival
Fontes. Nilo é?
O Sr. Arnon de Mello (ARENA - AL) - Não, é o livro de
Hermes Lima- Llçio das Coisas- cm que ele defende a tese de que
o Presidente deve interferir na sua sucessão ...
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - Conheço o livro.
isso mesmo.

t.

O Sr. Arnon de Mello (ARENA - AL) - ... porque, do
contrário, se cria uma situaçilo caótica. Aliás, Senhor Senador, o
Brasil é um Pais adulto, tem 154 anos de Independência, e o seu povo
sabe como votar. Em Alagoas, por exemplo, fui candidato a
Governador, quando o Estado se achava sob o domínio de um
homem violcntlssimo, que dispunha de todas as Prefeituras. Venci,
no entanto, a eleição, por grande margem. O povo vota, realmente,
em quem quer, é um povo adulto. Era isso que cu estimaria dizer a
V. Ex•, com os meus agradecimentos, por me haver concedido este
aparte, c as minhas felicitações, pelo seu discurso ...
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Agradeço o aparte de
V. Ex•, mas além de Hermes de Lima, que foi também Chefe da
Casa Civil, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Professor de
Direito Constitucional, queria trazer aqui a opinião de Lourival
Fontes, que foi Chefe da Casa Civil do Presidente Geútlio Vargas
que, portanto, conviveu na intimidade da Presidência, e ele, então,
lembra esse papel do Presidente, dizendo, invocando, aliás, e:otemplos
americanos:
"O conceito presidencial de Lincoln, dos dois Roosevelts
c de Truman, é mais político do que legista. ~o homem das li·
nhas de fogo, do gosto das batalhas, do risco das
emergências .. t. o homem forte sobrecarregado de vontade
que precede, que marcha à frente dos acontecimentos, que
resolve as situações de disputa, que leva nos ombros as
responsabilidades das decisões, que conduz os connitos na
mais exposta das posições, que responde pela integridade,
pelos direitos, pelos interesses da nação. Não é um controla·
dor de fundos ou uma preeminência do serviço civil, mas um
chefe de partido que legisla, define e executa uma polftica."
O Sr. Heitor Dias (ARENA um aparte?

BA) -

Permite V. Ex•

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Pois não.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V. Ex•, com a sua
experiência e cultura, expõe o caso com absoluta clareza e precisão.
Se entendemos que a atividade política é de interesse nacional, não
podemos deixar de admitir que o Presidente da República,
sobretudo, quando é ele o Presidente do Partido, interfira nessa
atividade politica. Se o Partido é o sustentáculo do regime e,
conseqUentemente do Governo, por ser o Partido da Maioria, é de se
compreender que Sua Excelência queira ess~ Partido forte e, por isso
mesmo, vitorioso nas urnas das eleições u que se proceder. De modo
que me congratulo com V. Ex•, pela oportunidade do seu discurso
que V. Ex•, como sempre, faz com brilhantismo.

I

,I

,,i
1

!

i

il
11

li

l!Ji
I,

:J

,j
l'

-11O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Muito grato a V. Ex•
que, passado em julgado essa posição que o Presidente da República
tem e deve ter nu liderança da política no Pafs, liderança que é tanto
mais necessária quanto maiores são os meios de comunicação
aparecidos no nosso tempo. Realmente, foi esse aspecto tecnológico,
foi essa possibilidade de comunicação através do rádio, da televisão,
que deu uma nova dimensão a essa presença do Chefe do Governo
na vida política do País. E, aqui neste livro que é o de Clinton
Rossitez, clássico sobre os poderes e práticas da Presidência, nos
Estados Unidos, encontrei lá este pequeno trecho que é bastante
esclarecedor deste fenômeno:
"0 surgimento do Presidente como um Líder ativo do
Congre5so tem sido acompanhado de uma segunda
mudança: a abertura de novos canais de comunicação através
dos quais ele pode moldar e medir a opinião pública. Quem
pode dizer o quanto de poder e drama tem passado das Casas
do Congresso para o Presidente, devido ao fato de ele poder
se comunicar com a nação facilmente através do rádio e da
televisão, e eles não? Programas como o Capltol
Ooackroom" c Face the Natlon jamais alcançaram o mesmo
nfvcl de audiência das transmissões, ao vivo, pelo rádio e pela
televisão, da Casa Branca. Nem se pode dizer que as
representações espetaculares dos Senadores Me Carthy e
Kifuuver pura as donas-de-casa da América tenham
despertado nosso interesse no Congresso ou nosso respeito
por ele como uma instituição. Reconheçamos que o
Presidente tem sido o principal beneficiado pelos milagres
eletrônicos e rezemos para que o Congresso jamais sucumba
à necessidade de competir com ele colocando, no ar, suas
atividades regulares.
Tem sido assim a Presidência, um milagre da eletrônica, permitindo essa presença mais efetiva, instantânea, momentânea, da
ação residencial em qualquer momento da vida da nação.

O SR. LUlZ VIANA (ARENA- BA)- Pois não. Ouço, com
prazer, o nobre Senador Evelásio Vieira.
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC) - Só para complementar.
V. Ex• sabe que o Presidente da República, seus Ministros e os
Governadores têm acesso às emissoras de rádio e televisão a
qualquer insltlnte. Isto não acontece com os homens do Movimento
Democrático Brasileiro. O nosso Líder, Sr. Senador Franco
Montoro, não tem possibilidades de fazê-lo como Presidente do
Partido, e o mesmo acontece com os demais Parlamentares,
proibidos de ocuparem as estações de televisão e rádio neste País.
V, Ex• bem o sabe.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - Parece que este
assunto está apenas dependendo de uma regulamentação, uma vez
que a lei previu este acesso ao rádio e à televisão, por parte dos
Partidos nacionais.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Não, Excelência.
i ndepcndcnte do projeto que está para ser apreciado e que modifica
a propaganda eleitoral no rádio, na televisão, hoje o próprio homem
de rádio, da televisão não procura o Lfder do MDB, da Oposição,
porque sabe que aquele seu trabalho não poderá ser apresentado.
V. Ex• não desconhece esta circunstância, e se registre, ainda, que o
Senhor Presidente da República irá ocupar a televisão, o rádio, em
cadeia nacional, inclusive, até as vésperas da eleição, o que não será
possível aos homens da Oposição.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA)- Sr. Presidente, o que
me proponho aqui é justamente a defender, e mais que a defender, a
louvar a participação do Senhor Presidente da República na vida
política, na campanha política, na liderança política do País. Isso
deve ser para nõs, para mim, para o nosso eminente colega da
Oposição, um motivo de satisfação c sobretudo de tranqUilidade. O
que me intranqUilizaria era se soubesse que o Senhor Presidente da
República está indiferente às eleições, que as eleições não têm
importância, nada significa e, uma vez realizadas, dar-se-á um
caminho qualquer ao País. Não. O Presidente da República está
dando uma demonstração inequfvoca da importância que dá às
eleições, ao voto, ao eleitorado, à vontade do País. E, naturalmente,
se julgou ou se julga em condições de poder transmitir ao povo
brasileiro a grande obra social que vem realizando e que, realmente,
está dando uma nova fisionomia à Democracia, à vida brasileira.

O Sr. Evclásio Vieira (MDB - SC)- Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. LUIZ VIANA {ARENA- BA)- Pois não. Com muito
praz~ r.
O Sr. Evelásio VIeira (MDB- SC)- Senador Luiz Viana, eu
pessoalmente estou de pleno acordo com V. Ex•, que o Presidente da
República é o Chefe, tem o direito de participar da campanha da
Aliança Renovadora Nacional, buscando o seu fortalecimento,
buscando a conquista do maior número de prefeitos, de
O Sr. ~ranco Montoro (MDB - SP) - V. Ex• permite
representantes nas Câmaras Municipais, em i 976, lutando em favor
um aparte?
dos seus candidatos aos Governos Estaduais - perfeitamente
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - Com muito prazer
correto. O que não está certo é o Presidente da República com o seu
Partido, às vésperas das eleições, mudar as regras do jogo, meu eminente colega e ilustre Líder do MDB.
principalmente sabendo-se que o Governo tem possibilidade de,
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Acho que V. Ex• tem
diariamente, ir à televisão e ao rádio, falar em favor dos seus razão em destacar alguns aspectos positivos desta procura de
candidatos, em favor do seu Partido, enquanto esse mes.mo direito
comunicação com o povo por parte do Presidente da República e até
não existe para os homens da Oposição. Com essa desigualdade não
mesmo a sua participação na campanha politica. V. Ex• cita o
concordamos. Aqui, o grande erro, eminente Senador.
exemplo dos Estados Unidos- e o faz muito bem! Mas pediria,
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - Até onde sei, não então, que V. Ex• aceitasse também as conseqUências dessa
houve, até o momento, nenhuma discriminação entre ARENA e aproximação, que se desse no Brasil, assim como nos Estados
Unidos, à Oposição, a oportunidade de debater aquelas afirmações
MDB, quanto a métodos, sistemas e possibilidades de propaganda.
feitas pelo Presidente da República. Sabe V, Ex• que nos Estados
O Sr. Evcláslo VIeira (MDB - SC) - Permite V. Ex• outro Unidos existe a lei chamada do Equal Time (temj)O igual) para o
aparte?
governo e para a oposição. Esta grande iniciativa do Presidente da
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - Pode haver certa República precisa ser completada com a libredade para que a
mudança, mas que será válida para todos os Partidos e não apenas Oposição possa apresentar a sua crítica e responder, também, as
crfticas que lhes são feitas. Frequentemente o Presidente diz: "A
para um deles.
Oposição só faz demagogia, não apresenta sugestões concretas". E
O Sr. Frnnco Montoro {MDB- SP)- Permite V. Ex• um
aponta as realizações do Governo. V. Ex• há de concordar ...
upartc'?
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA)- E V. Ex• responde
O Sr. Evchísio Viciru (MDB - SC) - P~rmitc V. Ex'' um
sempre desta tribuna.
apark'.'

-12O Sr. Franco :\1ontoro (MDB- SP)- ... não pcl:t televisão c
pelo rádio. Jnegavclnu·ntc a Ct)ltlparaç~o de \'. Ex• fica a meio de
caminho. Faça-se como os Estados Unidos. sim, mas vamos então
dar também aquilo que nos E·;tado' Unidos se dá à Oposição: o
direito de ir ao rádio e à televisão rara debater. S6 assim é que
teremos um diálogo derno.:rático. Fora daí teremos um monólogo
autoritário, o que não é e\cmplo dos Estados Unidos.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bt\)- Mas, Sr. Presidente.

cu concluirei Já.
O que quero evoc:tr aqui é õJm depoimento de gr;tndc
import:incia. que í: o papel que James Brycc. no seu livro clits~;ico
sobre a Repúblic;t americana, dá ao Presidente da Rcrtíhlica
diundo:

"Geralmente. na América, há incontestável tendência de
concen1rar o poder e a responsabilidade cm um só homem.
:"ào há que temer que o Presidente se torne um déspota. isto
é. faT.er prevalecer a sua \'Ontade sobre a maioria. Mas de
pode ter um papel a desempenhar como chefe da maioria c
como expressão da sua "<1ntadc."
Vé V. Ex•. Sr. Presidente, que recorrendo aos melhores
clássicos do assunto, aos que mnis estudaram. cu poderia
traler aqui, também. algumas notus sobre Tocqucvillc, que
foi outro estudioso da vida amcric:1na. como Brycc. A mhos a
ttribuirem essa rosiç~n an Presidente da República.

Por últimn. -esse é r,:ccntc, mas não é menos familiar a todos
nós c ;10s eminentes Dcputadns c Senadores d;1 Opu.o;içiiL' - Harold
Lt>kl, ~uc tamhém, num livro sobre a Prcsidénci;t americana, cscrc' c yuc '"c;tda Prc.s1dentc tem :1 sua oportunid<tdc de influir. O
c".tminho que ele us:t depende, crn parte d:t sua pcrsonalid<~dc, cm
parte. das situ:tçõcs com que se defronta. Um presidente i: um. numa
cmcrgi:n.:ia; outr<> se, como Coolidge, ele encontra um período de
profunda prosperidade".

Realmente, o que tem m:trc:1tlo a vida americana, a impurtún·
cia, J lidcranç<t dos seus presidentes, tem sido, sobretudo, as
diticuld:tdcs. Os gr:tndcs prco;identcs f<>ram <lS que encontraram as
grandes t<Hmentas, grandes diliculdadcs, mnw. Linwln, Wilson,
Roosevelt, Trum;m c poucos mais, nu começo da vida republicana.
entre os quais se dest:tc:tm, naturalmente, Washingon c o Presidente
Monroe.
~bs. na realidade, cada presidente é diferente do outro. Não hú
dois presidentes igu:1is. Cada um usa aquele imenso poder, aquele
ncccss(trio poder que tem n;IS mãos c que lhe é dado pela Constitui·
ç;io, pcl:t pr;ítica, pcl;1 tradiç:'tn de todos os regimes presidenciais: c
hoje ati: pelos regimes não presidenciais, como i: o caso do exemplo
fr:mcés- regime scmiprcsidencial- onde a atuaçi'tu dos presidentes
vai-se acentuando. Pensou-se que acabaria com De Gualle: veio
Gcorges Pompidou. que foi um Presidente forte: c, agora, G iscard
lYEstaing. que é um Presidente forte, Nmuralmcntc, \Wemos o que
ocorrer(t daqui por di:1nlc, LJUando tivernws- se isso acnntt:ccrum Presidente sem maioria parlamentar.

Por enquanto, o que se tem afirmado, na Fr:111ça, é uma ascensão continuada da atuaçi'lll da força do Presidente da RcpLiblic<~.
Como dizia, Sr. Presidente, cada presidente é diferente do outro.
E nLis. que conhecemos a histôria rcpuhlic;m;l- uns, mais de perto,
por serem mais velhos- comn i: o meu caso- c outros, ror lerem
convivido mais intimamente, comn ~o caso dn nosso ilustre c ~mi·.
n~nl~ cnlcg:~. Senad11r Amar:~! l'eilt>ltt, '"h~nws qu~ cada rrcsid~ntc
teve tl sctl l'citi11, :1 .sua 111:111cira de a~·iio, CtlllSidcrou qual a melhor
nHIItcira d~ servir ao Pais c bem dcsempenh:~r o ~cu cargo. !.i, c

todos nús lemos uqucl:ts pági~as admiráveis de João Neves da F()n·
tLlUra nas suas mcmórius, quando ele faz aquela comparnção entre os
Presidentes Arthur Bernardes c o Getúlio Vargas, ambos autoritários, ambos ni.io :tcrcditando na democracia parlamentar, mas ambos
agindo profundamente na vida rolítica do País. Também Afonso
Arinos, nosso colega ltté há pouco, fez um perfil de Washington
Luiz, ao l<~do dLJ perlil de Getúlio Vargas. Washington Luiz, tcimo:.o, L'tl!lliantc, intratável, de um imediatismo dircto c no qual, segundo ,\fonsn Arinos, predominava" ambição de domínios. "No gaúcho - é a expressão que Afonso Arinos usa para denominar o
Presidente Getúlio Vargas- o que havia era o plástico, o dúbio, o
lúcido calculista no qual avultava u ambição do poder".
Vê V. Ex' Sr. Presidente, que se nós tivéssemos tempo para uma
digressão: desde Campos Salles, tão diferente de Prudente de
Morais: Rodrigues Alves ainda mais diferente de Campos Salles c, assim sucessivamente, veremos que cada Presidente marcou, assinalou
na vida brasileira uma maneira diferente. Mas todos eles sentiram
sempre a necessidade de comandar a política do País. Não houve
Presidente do Brasil que não tomasse a si as rédeas' da política. Não
houve Presidente que, pensando em democracia, pensando em poder
democrático, pensando em voto, pensando em eleições, não sentisse
que era ele, clc c mais ninguém, nenhum Ministro, nenhuma equipe
de Ministros. que cswva e)ll condição de se dirigir ao País para dele
cspcmr o apoio neccs.•ário para a continuidade de uma política, de
uma orientação política, de uma vida política. E é isso que está
começando a fazer- cm boa hora, para mim- o Presidente Ernesto Gciscl. Ele não cst{l usando o poder para perseguir, para esmagnr,
para denegrir, pura atacar. Não! Ele esta usando, legitimamente, a
sua condição de Presidente, de Líder da Revolução para levar como se diz- às bases, levar ao povo a consciência de que ê nccessúrio votar na Resolução. E quando Sua Excelência o faz. o faz com
uma conscii:ncilt profunda de que está assim trabalhando da melhor
maneira. para implantur. para assegurar a vida democrática no
Brasil. Esw que é u reulidade. O Presidente não está fazendo esse
tr~mcndo esforço por uma vaidade pessoal, até porque Sua Excelência, ao contr[trio do que ocorre nos Estados Unidos, não pode ser rcckito. ni'1o podc servir a uma pretensão de ordem pessoal. 1\ pretcn·
ção que Su;t Excelência tem é de ordem democrática: é peio
conhecimento que: tem do País, dos seus problemas, das suas
dificuldades, das forças que teve e terá, certamente, que enfrentar,
para asscgur:~r a vidu democrática, Sua Excelência sente que precisa
particirar, precisu conclamar, precisa pedir aos brasileiros que
apoiem lt Revolução, para que ela continue a ser como Sua Excelência deseja. como nós desejamos, uma Revolução i:lemocrática, uma
Revolução que amanhã, quundo se institucionalizar, não terá outro.
Cllminho nem pretende outro c:::minho que não seja o da democracia.

Mus, para que tal aconteça, Sr. Presidente, é necessário que o
Presidente tome a si esse encargo, que Sua Excelência leve ao País a
sua palavra. a SUl! pal:~vm de homem de bem, de homem íntegro, de
homem dedicado ii cuusa pública, para conclamur os brasileiros a
que. pelo voto upoicm u Revolução de 1964.
1.-so i: o que cst;í sendo feito c é o que vai ser feito. E que deve ser
aplaudido, niio apenas ror nós, O!> seus correlegionários, mas que deve .~c~ louvado, aceito, estimulado, pelas forças da Oposição que, nessa allluck tem a segurança da vida democrí1tica do Brusil. (Mui to
bem! l';ilnws).

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:
José Guiomard -José Esteves- José Sarney- Fausto Caste·
lo-Branco- Petrõnio Portellu- Wilson Gonçalves- Jessé Freire
- Paulo Gu.crra - Teotõnio Vilela - Augusto Franco - Gilvan
Rocha - Dtrceu Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon _
Vasconcelos Torres - Gustavo Capanema - Mendes Canale _
Suldunhu Derzi - Accioly Filho - Otair Becker- Daniel Krie er
-Tarso Dutru.
· g
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-13O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
~lido o seguinte:

l

!

l
.I

~o seguinte o projeto

rejeitado:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 10i, DE 1975
(N9 327-B/75, nn Casa de Origem)

REQUERIMENTO N9 227, DE 1976
Sr. Presidente:
Nos termos Regimentais, requeiro a transcrição nos Anais do
Senado Federal, da entrevista do Professor Zeferino Vaz, Reitor da
Universidade Estadual de Campinas, no Estado de São Paula·, publicada no Jornal do Brasil de 30 de maio último.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1976. -Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- O requerimento,
de acordo com o art. 233, § 19, do Regimento Interno; será submetido ao exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Encerrado o tempo
destinado ao Expediente.
Passa-se à

Acrescenta parágraio ao Artigo 79 da Lei n9 5.692, de 11
de agosto de 1971, tornando obrigatórios estudos oobre
trânsito, 'no ensino de 19 e 2~ graus.
O Congressu Nacional decreta:
Art. 19 Passando o parágrafo único do aft. 79 da Lei n9 5.692, de
I I de agosto de 1971 - que fixa Diretrizes e Bases para o ensino de
19 e 29 graus - a § 29, acrescente-se ao referido art. 79 o seguinte
parágrafo:
"Art. 79 ............................... · · · · · · · · · · ·
§ 19 No conteúdo especinco de Educação Moral e Cívica

serão obrigatoriamente incluídos estudos sobre trânsito."
Art. 29 ·Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Item 2.

ORDEM DO DIA
Item 1:

I
l

I

Votação, em turno único, do Projeto de Lei. da Câmara
n9 101, de 1975 (n9 327-B/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 79 da ~ei n9 5.692, de li de agosto de
1971, tornRndo obrigatórios estudos sobre trânsito, no ensino de 19 e 29 graus, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n9 175, de 1976, da Comissão de Educação e Cultura.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 28 de maio
último, tendo a votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) - Sr. Presidente,
palavra para encaminhar a votação.

peço;:~~

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra
ao Sr. Senador Ruy Santos, para encaminhar a votação.
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, esse projeto, que
veio da Câmara, obriga a entrar no conteúdo especifico de Educação
Moral e Cívica, estudos sobre trânsito. Os pareceres são favoráveis;
mas o Código de Trânsito já estabelece, não só no texto da lei, romo
no da regulamentação, que cabe ao Ministério da Educa~ão e Cultura disciplinar essa matéria.
Sabemos que o ensino de primeiro e segundo graus tem aquelas
matérias obrigatórias, básicas, e tem outras matérias diversificadas,
em função da região onde funciona a escola de primeiro e segundo
graus.
Minha terra, por exemplo, Sr. Presidente, o meu município, tem
parece que seis ou oito automóveis. Hâ muitos municípios no Brasil
sem veiculo algum. Por que ensinar trânsito nas escolas desses municípios, obrigatoriamente?
·
Por este motivo, a Maioria vota contra o projeto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Em votação o
projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao arquivo e será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 163, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso da
Rainha Elizabeth II da Inglaterra, pronunciado por ocasião
da visita do Presidente Ernesto Geisel àquele país.
Eni votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

E O SEGUINTE O DISCURSO DA
EUZABETH II DA INGL,4TERRA:

RAINHA

"Senhor Presidente,
~ com o máximo prazer que desejo a Vossa Excelência, à
Senhora Geisel e a sua nlha boas-vindas à Grã-Bretanha. Vossa
Excelência é duplamente bem-vindo, pois é: o primeiréf ·Presidente do
Brasil que nos visita durante seu mandato.
No passado, nossos dois países sairam ao auxílio um do outro
em decisivos momentos de nossa História. Há mais de ISO anos, a
Marinha Britanica e o Almirante Cochrane ajudaram o Brasil a
afirmar sua independência e a criar sua Marinha de Guerra. Fomos
aliados em duas Guerras Mundiais. Na primeira, um esquadrãonaval brasileiro ajudou a patrulhar as rotas do Atlantico, e na
segunda as Forças Expedicionárias Brasileiras combateram na Itália
junto às nossas forças no Quinto Exército.
Continua bem viva a tradicional amizade entre nossas duas
Marinhas de Guerra. A Missão Naval Brasileira na Europa tem sua
sede aqui em Londres, e o mês passado foi lançada em Southampton
a terceira de quutro fragatas que a Vospers está construindo para o
Brasil.
Tenho que dizer que vi apenas uma parte do Brasil, mas, como
qualquer pessoa que visite seu país, fiquei profundamente
impressionada com a vivacidade de seu povo e a riqueza de seus
recursos naturais. A origem de seus compatriotas remonta a muitas
terras tracas. No entanto conseguiram criar uma única identidade
nacional com uma visão distintamente brasileira. Acolhedora,
generosa e entuslsástica para os brasileiros essa unidade cultural não
pode deixar de ser fonte de força e de orgulho. Para o resto do
mundo é uma encorajadora evidência de que povos de raças diversas
e diversos passados podem viver juntos em hurmonia social.

-14E.,pero, Senhor Prc.~idcntc, que durante sua estada conosco
r<m.a ver por si mesmo quantos aqui desejam manter c fortalecer
e»ta amilóide entre: a Grã-Brc:tanha c: o Brasil para que juntos
poss.rmos enfrentar as colossais tarefas económicas que: confrontam
nos.ws dois palscs.
Problemas internos são apenas metade da História - todas as
:-:açõcs participam de responsabilidade pelo mundo. Nesse campo o
Brasil conquistou uma posição de respeito c influência graças a sua
atitude construtiva. Seu país está cm situação particularmente:
vantajosa para compreender os problemas tanto das Nações mais
ricas como das mais pobres, c cu estou certa de que, com povos seus
amigos, os brasileiros gozam de maravilhosa oportunidade· para
criar uma boa relação entre o mundo industrializado c o mundo cm
descm·olvimento.
Senhor Presidente, a lembrança que temos de nossa visita ao
Bro~sil em 1968 i: vivida e feliz. Jamais esqueceremos o carinho com
que fomos recebidos ... Nem as belezas do Rio ... Nem a arquitetura
incomparável de Brasília. cidade que simboliw a habilidade e o
engenho com que: os brasileiros estilo trabalhando para desenvolver
os rec!•nos naturais de seu pais e adaptá-los a necessidades humanas.
Espero que Vossa Excelência leve: do nosso lc:mbrano;as tão
fcliLC!I como as que trouxemos de seu pais.
Como Vossa Excelência mencionou, a história do
relacionamento anglo-brasilciro tem sido, por mais de I 50 unos, de
ininterrupta amiwde, cooperação e mútuo respeito entre os dois
povos.
Se este foi o caso no passado e é assim no presente:, então. com
maior raziio ainda. será assim no futuro, desde que crescente
interdependência mundial facilita, e faz ·ainda mais necessária. a
cooperação entre dois palses como os nossos. que possuem os
mesmos objctivos e valores comuns.
Senhor Presidente, é: Vossa Excelência o líder ilustre de um
grande: povo com que nós, nestas ilhas, c:stavamos ligados pela
História no pusado, no presente pela cooperação, c pelos desafios
do futuro. Pc:ço..lhc:<fúc transmita nossos melhores votos a seus
compatrior:ts.
Brindo a Vossa Exceli:ncia. à Senhora Geiscl, e a um feliz c
próspero Brasil."
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Item 3:
Votação, cm turno único, do Requerimento n9 164, de
I976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do discurso do
Presidente da República, General Ernesto Geisel, pronun·
ciado cm Londres por ocasião de sua visita oficial à
Inglaterra.
Em varação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Paus;r,)
AprovadCl.
Será feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O DISCURSO DO PRESIDENTE
ERNESTO GEISEL:

"Majestade,
Há quase oito anos, Vossa Majestade visitou oficialmente meu
pais, sendo o primeiro soberano reinante britânico u fazê-lo. Ao retri·
buir-lhe a visita agora sou, também, o primeiro Chefe de Estado
brasileiro a visitar oficialmente o Reino Unido. Significativo é que,
após século c meio de relações tiio estreitas entre nossos países,
tenham ocorrido, no espaço de alguns poucos unos, tais encontros
do mais alto nível entre os Chefes de Estado de ambas as Nações.
Evidenciam tais gestos que essas relações são mais importantes do
que nunca e auguram, mesmo, nova etapa na cooperação recíproca.
O Brasil, que herdou de Portugal especiais vinculas com o
Reino Unido, recebeu, desde a primeira hora de sua formação nu·
dona!, o influxo da civilizuçiio britânica. O ideúrio politico e econô·

mico da jovem Nação brasileira impregnou-se de tais influências. No
campo das letras, das ciências, não menor foi a contribuiçiío britünica para u formação da cultura brasileira.
Viviam as Nações, então, num contexto bem diverso do que
oferece o mundo de hoje. O contraste: entre: países consolidados e os
que apenas começavam vida independente no continente: americano,
davam caráter natural a comportamentos privilegiados que se tor·
naram superados na sociedade internacional, mais igualitária, do
presente. Em nossas relações recíprocas, o Brasil e o Reino Unido
não conheceram traumas nas acomodações que a história foi
tor.nando necessárias.
Vo~sa Majestade generosamente ~vocou, no Brasil, palavras do
eminente estadista George Canning que previam, para o novo
mundo, importante papel a desempenhar na reestruturação do cqui·
llbrio internacional. Talvez devêssemos atualizú-las, pura incluir no
conceito de: novo mundo uma grande parte das Nações, não apenas
do continente: americano, mas também da África e de outras partes
da Terra, que: souberam enriquecer-se dos valores fundamentais da
civilização européia, incorporando-os à seiva haurida nas autênticas
culturas nacionais de seus povos.
Esse vasto programa de pulses de onde emergimos, vê, como
desafio irrecusável, sua crescente participação no encaminhamento
das questões internacionais. E é com humildade que o Brasil aceita,
sobre seus ombros, a carga de responsabilidade que lhe cabe, mesmo
porque tem plena consciência de que, por muito tempo ainda, a parte
que compete aos palses em desenvolvimento, no esforço global, é das
mais di fíccis c penosas.
O esforço de desenvolvimento, a consolidação da naciona·
!idade, o equilíbrio social são tarefas que perseguem todos os
Governos, quer se trate de palses já com elevados níveis de desen·
volvimcnto, quer de outros que mal se desprenderam dos vínculos
coloniais que lhes entravaram o progresso.
Mas é desigual o que esse esforço representa para cada Nação.
Evidentemente, a magnitude de recursos necessários variará com as
dimensões do espaço e da população e, sobretudo, com o nível c a urgência das metas que forem adotadas. No mundo aberto em que pre·
tendemos conviver, o problema da escolha de tais metas é particular·
mente delicado e difícil.
~ que a convivência diária, através dos meios de comunicação
de massa, com os padrões mais adiantados das sociedades plena·
mente desenvolvidas, gera, mesmo em populações distantes, anseios
de progresso material e cultural que já não se medem por compara·
çào e estágios anteriores do mesmo grupo social, mas aos estágios
presentes nas sociedades mais avançadas.
Essa existéncia cm dois níveis de progresso. o do real cotidiano
e o de expectativas não menos condicionnntes, representa uma
experiência de que só têm conhecimento os países em desenvolvi·
mento nos dias de hoje. A generalidade dos sentimentos dai decor·
rentes é de tal ordem que criou fenômeno novo para a convivência
internacional. Na verdade, já não se pode deixar de considerar como
incvitúvcl a reestruturação da ordem cconômica mundi:tl, para que
se busque acomodação às expectntivas muito presentes na grande
massa dos mais desprovidos de recursos, em todo o mundo.
Disse que o Brasil se aproxima de seu novo papel intcrnacionnl
com o senso de suas responsabilidades, mas também com humildade.
Temos clara a consciência do que aí nos cabe: fazer, como pro·
jeção, aliás, do que internamente estamos procurando construir.
Lutando contra as adversidades caracterlsticas do estágio de desen·
volvimcnto em que nos encontramos- e das quais faz parte a incom·
preensão dos que querem a realidade à imagem de esquemas
apriorlsticos e simplificadores - temos procurado construir um pais
equilibrado, sadio, confiante, onde a justiça possa prevalecer natural·
mente e onde seja possível ao homem ser responsavelmente livre.
Contamos, pura isso, com as espontâneas qualidades de
generosidade, de tolerância e de otimismo do povo brusileiro, um
povo que nilo conhece o ódio nem a xenofobia, que oferece um dos

-IS~o seguinte o projeto'rcjeitado:
mais completos exemplos de igualdade racial, que faz das religiões
um traço de união, nunca pretexto de separação entre as pessoas, um
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 77, DE 1976
povo que acredita no amanhã e saberá construí-lo com perseverança
c energia.
Determina a co,nces.,ão de um prazo aos usuários de água e
~desse povo que trago, Majestade, mensagem de cordial afcto e
energia elétrlca em atraso com os pagamentos de tarifas' antes
admiração ao povo britânico.
do corte do fornecimento, e dá outras providências.
Mais do que qualquer outro, disseminou o povo britânico pelo
O Congresso NacionJ.il decreta:
mundo os valores da civilização ocidental. Contribuiu, dessa forma,
para criar as condições de um universalismo de padrões espirituais
Art. )9 As empresas concessionárias de fornecimento de água e
da maior relevância para o esforço ccumênico de entendimento a que energia elétrica ao público é vedada interromper o serviço por motiestão voltadas as Nações hoje cm dia. Essa capacidade de liderança vo de atraso no pagamentp de tarifas, sem antes haverem dado ao
que, dentro de outro contexto histórico, a Inglaterra assumiu com usuários um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para regularização
·
destaque, tem, no mundo de Nações independentes c interdepen- do débito.
dentes de hoje, relevante papel a desempenhar.
Art. 29 O prazo a que se refere o artigo anterior conta-se a partir
A nova sociedade internacional muito poderá beneficiar-se do da data em que o usuário em débito estiver formalmente notificado
esclarecido pragmatismo britânico que, de forma tão especial, sabe pela empresa credora.
conciliar tradição c renovação para as conquistas sociais.
Parágrafo único. Os pagamentos realizados dentro do prazo da
A todos os presentes peço que ergam comigo suas taças para notificação são isentos db multa, juros moratórias e quaisquer
beber à saúde de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, de sua Alteza acréscimos.
Real o Príncipe Phillip e à crescente prosperidade das relações angloArt. 39 As disposições desta lei aplicam-se às pessoas jurídicas
brasileiras."
de direito público quando essas, diretamente ou através de suas
autarquias, forem responsáveis pelo forneéimento de água e energia
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Item 4:
elétrica à população.
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do SenaArt. 49 Esta lei entrará/em vigor na data de sua publicação.
do n9 125, de 1975, de autoria do Senhor Senador Nelson
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Carneiro, que dá nova redação- ao § )9 do art. 381 da
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
PARECERES, sob n9s ,676 e 677, de 1975, das Comisda Ordem do Dia. (Pausa.)
sões:
A Presidência convoca sessão extraordinária, a realizar-se hoje,
- de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade c às 18 horas c 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetes de
juridicidade do projeto; c
Decreto Legislativo n9s 13 616, de 1976.
-de Leglslaçio Social, favorável, com voto vencido do
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra,
Senhor Senador Domício Gondim, e voto vencido, em
como
líder, o nobre Senador Virgílio Távora.
separado, do Senhor Senador Jarbas Passarinho.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão do ·dia 28 de
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder,
maio último, tendo a sua votação adiada por falta de quorum. ·
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. )9-Secretário.
Presidente, Srs. Senadores! o exercício da liderança pressupõe que a
pessoa nela investida tenha sempre em mente que não pode dissociar
~lido e aprovado o seguinte
opiniões emitidas em carátcr pessoal daquelas que expressam as do
REQUERIMENTO N9 228, DE 1976
partido que representa.
Estas re1lexõcs se impõem quando, devido a trabalhos
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c:, do art. 310,
múltiplos,
só agora, compulsando recortes de "Lux" ·atrasado;
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de
Lei do Senado n9 125, de 1976, a fim de ser feita na sessão de 9 de ju- conhecimento tivemos, inicialmente, de um editorial de 26 de maio
de 1974 de O E&tado de S. 'Paulo; de um artigo de Paulo Ferreira, na
nho próximo.
A Gazeta de São Paulo, de 28 de maio e, por coincidência, ·naquele
Sala das Sessões, em )9 de junho de 1976. -Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - De acordo com a mesmo Estado, artigo do Diário do Comércio de João Scantimburgo,
deliberação do Plenário, a matéria a que se refere o requerimento e hoje suelto do Jornal · de BrasOia tÓdos relativos a supostas
aprovado figurará na Ordem do Dia da sessão de 9 de junho próxi- declarações feitas pelo Vice-Llder da ARENA, a respeito das
excelências do Partido único, tomando como exemplo México e
mo.
mostrrando que lá - algurts deles nos dando lições a respeito - não
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) -Item !5: .
havia um Partido único na teoria, mas na prática o fato era
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da inconteste.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vários de nossos colegas
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
pertencem
à Executiva Nacional de nossa agremiação, perante.a qual
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 77, de 1976, do
exprimi
as
idéias que aqui, neste· momento, vão ser reproduzida~. a
Senhor Senador Orestes Quércia, que determina a concessão
de um prazo aos usuários de á~sua· e energia elétrica em atraso fim de que seja dada a ver~ão cxata do que aconteceu, na certeza de
com os pagamentos de tarifas, antes do corte do fornecimen- que seguimos o refrão mineiro - de que muitas vezes mais
importante do que o fato é. a versão, e se deixamos que essa apareça
to, e dá outras providências, tendo
distorcida,
cria foros de verdade.
PARECER, sob n9 302, de 1976, da Comissão:
Dissemos e vamos aqui repetir: voltamos impressionados com a
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstituclóllilÍ'dade.
eficiência do sistema de comunicação existente naquele País, usado
A discussão da matéria foi encerrada na sessão do dia 28 de pelo Governo para transm~tir ao povo não só as suas intenções como
as suas realizações. Achanl.os, c não temos porque voltar atrâs do
maio- último, tendo a votação adiada por falta de quorum
que dissemos, que um Governo deve dar conta, o mais amplamente
Em· votação o projeto 'quanto a constitucionalidade.
Os Srs•. quc o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) possível - e para os Srs. Senadores que aqui nos ouvem com
paciência esses anos todos não é novidade ':""' de todos os seus atos,
Rejeitado--..
de todas as suas intenções. Na tena astcca, existe um sistema
Arnat&ria vai.ao arquivo.

-16eficientissimo desses vasos comunicantes entre Governo c povo. Nilo
Para integrar atividadcs c serviços sociais básicos de educação,
entraríamos, como nào entramos, na apreciação de Partido Único; saúde, cultura, assistência social, recreação c lazer, 28 Centros
mesmo por que se afirmasse que somos adeptos de uma solução de Sociais serão construidos em 23 cidades.
A agropccuária do Estado assegura o sustento de sua população
Partido Único, ou estaríamos chamando a nós mesmos de leviano,
ou de paranóico, sabido que é, por repetidas entrevistas que temos c permite exportação .cujo valor é 76% superior ao dos demais
dado - talvr.z não partilhada pela maioria dos nossos colegas aqui produtos.
O Vale do Jaguaribc, com dois milhões de habitantes, vive o
- que somos pelo bipartidarismo c, pela manutenção dos atuais
Partidos c cuidamos ser um dos piores males que possa afligir um paradoxo das secas c das cheias. ~ o grande potencial de recursos
naturais a ser aproveitado, dando base sólida a uma estrutura
Pais, justamente o unipartidarismo.
Eram essas as explicações que gostaríamos de dar, chamando agroindustrial que poderá transformar-se, a médio prazo, cm
para testemunho nossos colegas que pertencem à Executiva do decisiva conquista para o desenvolvimento do Ceará.
Panido, à qual, cm sessiio, transmitim.os essas imprcssõeo;,
Sabíamos de "Estudos de Base do Vale do Jaguaribc".
exatamcnte iguais àquelas que aos diplomatas brasileiros c aos Fundamentam a delimitação de "ârcas de uma sub-rcgião ecologicaMembros da Delegação que tivemos a honra de presidir, quando ao mente homogénea, onde se poderia induzir a valorização
hi~roagrícola, indicando, para cada microrrcgião do Vale, projetes
México compareceu o Brasil, há mês atrás, fizemos.
de ·desenvolvimento agropccuário específicos". Isso levou a
Era isso que tlnhamos dizer. (Muito bem!)
Comissão a ver a primeira etapa de exccuçãq do Projeto Morada
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
Nova, que abrange área de I5.000 hectares, onde serão instalados
no nobre Senador Cattctc Pinheiro.
2.200 colonos.
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA. Pronuncia o
Em Morada Nova se desenvolve modelo para transformação de
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
uma infra-estrutura agrária tradicional, com a redistribuição da terra
Quando a Comissão de Assuntos Regionais, inspirada na cm sistema de colonização. A pequena empresa familiar é a base da
dinãmica do processo evolutivo brasileiro, decidiu estudar, ln loco, produção agrícola do Projeto, tendo na Cooperativa a alavanca do
as questões capitais de cada região do País, procurava:
crédito, da produção, da estocagem c da comercialização.
Os administradores ccarenscs repetem que "águas paradas não
a) levar o Senado ao contacto dircto com os governos estaduais
c com as comunidades, conhecendo-lhes dificuldades c aspirações; b) movem moinho". Há consciência de que a existência dos açudes,
participar da busca de novos caminhos que, nas alternativas da hora mesmo dos grandes, como o de Orós, não é tudo. ~preciso assegurar
presente, possam oferecer nos Estados a certeza de que esta Casa está o uso racional das águas, ligando-as a sistemas. de irrigação. E, por
atenta às necessidades de cada Unidade, per si, c do Brasil, como meio destes, viabilizar a execução do Projeto Sertanejo, que repretodo.
sentará a associação das terras secas com as irrigadas, somando à
Dúvidas surgiram; especulações não faltaram. Porém, os agricultura uma pecuária racionalizada. A cada lote de 5 hectares
brasileiros acompanharam: nos diferentes quadrantes do País, o irrigados podcr-sc-á associar 60 hectares secos, assegurando-se a
interesse do Senado Federal em conhecer a realidade presente c tranqUila ocupa~o de cerca de SO% das Arcas rurais do Nordeste.
partilhar da responsabilidade de transformá-la cm grandeza futura.
Vimos, na comunidade formada pelas 253 famnias já
O trabalho da Comissão tornou-se estimulante pelas localizadas em Morada Nova, o que poderão ter, cm todo o Vale do
oportunidades de ouvir c falar, despertar c sentir emoções, nos Jaguaribe e nas áreas semelhantes do Nordeste as populaÇões que
encontros com a verdade da vida nas cidades c nas colctividadcs recebam igual assistência do Poder Público. Condições de vida
rurais visitadas.
humana, em habitações higiénicas, serviços médico-sanitários,
Primeiro, o Centro-Oeste; depois, a Amazônia c o Sul, escolas, orientação técnica e crédito rural, assegurando uma renda
permitiram nos representantes desta Casa a colcta de impressões c líquida anual de CrS 25.000,00. ..
documentários, que julgamos valiosos ao legislador que procura
A avaliação que foi possível fazer deixou demonstrado,
ajustar-se às funções do Parlamento moderno, dinâJllico, atuante.
claramente, estar definida uma tecnologia brasileira para o combate
às secas. E todo o seu contexto está intimamente ligado às àtividadcs
Há duas semanas, a Comissão foi ao Nordeste. Mais de dois mil do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, cujos técnicos
quilõmctros percorridos, via terrestre, ofereceu-lhe visão geral do já elaboraram projetas que, a exemplo de Morada Nova, poderão
que se fez ali, e, também, do que falta realizar, com urgência. A irrigar e recuperar 1.000.000 de hectares das terras nordestinas.
jornada ao Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas c Sergipe enseja Bastará, para execução, a necessária continuidade na liberação dos
este registro, como homenagem da Comissão de Assuntos Regionais recursos financeiros.
ao esforço cm que estão empenhados os patrícios nordestinos, para
superar os entraves ao desenvolvimento da área.

a

CEARÁ

RIO GRANDE DO NORTE

No Rio Grande do Norte, o Governador. Tarcfsio Maia
Fortaleza marcou o inicio da viagem. Ali, o Governador
Adauto Bezerra apresentou premissas que induzem ao raciocfnio. mostrou preocupações com as metas fixadas para o seu Governo.
Ao analisar os resultados de seu primeiro ano de administração, ele
O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um
apontou, "como prioridades absolutas, a melhoria da qualidade de aparte?
vida do homem, a interiorização do desenvolvimento c a
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com muita
revitalização da economia".
satisfação.
Oitenta por cento dos investimentos, no sctor educacional,
orientaram-se para o interior do Estado. Construfram-se ~cntenas de
O Sr. Mauro BeneYldes (MDB- CE)- Já que V. Ex•'dcixa o
salas de aula; manti'vcram-se os serviços de saúde escolar; distribuiu- Ceará e entra no Estado do Rio Grande do Norte, na sua brilhante
se material didático a mais de I55.000 alunos.
exposição, permito-me interromper o seu relatório de viagem para,
Mediante recuperaÇão, ampliação c construção, estruturou-se neste aparte, congratular-me inicialmente com a dirctriz que V. Ex•
uma rede de 117 unidades sanitárias, que passaram a dar suporte, tem imprimido à Comissão de Assuntos Regionais, fazendo-a deslotambém, a 140 Minipostos de saúde, instalados cm comunidades car-se para as várias régiões do País a fim de que sejam examinados
rurais, representando o último componente do sistema sanitário.
ln loco os projetes governamentais que estilo sendo executados.

-.
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trabalhos do Poder Legislativo, acredito que a Comissão de
Assuntos Regionais encarnou-a admiravelmente, fazendo com- que
grupos de Senadores se desloquem para estados ou regiões, nesse
trabalho significativo que vai nos permitir um perfeito conhecimento
da realidade brasileira. V. Ex• focalizou, no inicio desse seu
relatório, a visita que foi levada a efeito pela Comissão, ao município
de Morada Nova, onde todos nós verificamos a implantação daquele
projeto de irrigação no Vale .do Jaguaribe. Mas veja V. Ex• a
peculiaridade do Nordeste brasileiro: em Morada Nova o DNOCS
realita aquele trabalho de irrigação; duzentos e cinqUenta e três
fam.!lias irrigantes lã já estão situadas, levando a efeito esse trabalho
que deixou impressão tão favorável em todos os Senadores.
Agora, Senador Cattcte Pinheiro, naq1:ele mesmo município
numa outra região, lbicuitinga, que é um distrito do município de
Morada Nova está a braços, em função da estiagem, com uma crise
sem precedentes. Até água para beber falta no distrito de lbicuitinga,
em Morada Nova .. Veja, portanto, como aquele Nordeste que foi
visto por V. Ex• e pelos eminentes Senadores, tem exatamente essa
característica peculiar: algumas regiões são beneficiadas pela chuva,
possuem grandes reservatórios. Outras, em momentos como este, de
estiagem, se defrontam com sofrimentos, angústias, sobretudo. com a
carência de água que atormenta e torna aflita a população do nosso
Estado, em determinadas regiões.

semi-árida, pela irrigação, e aquelas outras em violento contraste,
que não tendo essas benesses, sofrem o impacto violentíssimo do
fenômeno climático nas épocas de crise; c, do outro lado,. o decesso
econômico, quando comparado àquelas primeiras nas épocas ·
normais. Só podemos nos felicitar com V. Ex•, talvez um pouco
cgoisticamente, porque isso, com palavras mai8 descoloridas,
procuramos transmitir a este plenário. Lamentavelmente, a zona
semi-árida não comporta que façamos programas de irrigação em
todos os lugares; irriga-se onde se pode, não é onde se quer. Soluções
como esta que o Governo agora enceta, com o Projeto Sertanejo são
tentativas válidas para, justamente, procurar enfrentar esse desafio.
Nossos parabéns, nobre Senador.
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA - PA) - Muito
grato, nobre Senador Virgílio Távora.. V. Ex•, que governou o
Estado do Ceará de maneira tão destacada, hã de continuar sendo,
certamente, o grande soldado desta batalha pelo Nordeste.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, con·
cede-me V. Ex• um aparte?
O SR. CAITETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com muita
satisfação.

O Sr. Enndro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador
Cattete Pinheiro, o seu discurso cnseja.um caleidoscópio de observa·
ções. Primeira: não se pode deixar de'cnaltecer o seu comportamento
na Presidência da Comissão de Assuntos Regionais; não se pode
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Agradecendeixar de elogiar o entusiasmo, o trabalho, a luta que V. Ex• enceta
do o aparte de V. Ex•, devo solidarizar-me com o destaque que faz
para que essa Comissão seja dinâmica. Inegavelmente, a 'comissão
da situação heterogénea nas várias regiões do Nordeste. E, por isso
de Assuntos Regionais do Senado não pode ser estática, não pode
mesmo, como homem da Amazônia quero dizer a V. Ex• que as
ficar parada em Brasflia. Ela tem que ser dinâmica. E V. Ex• nossas duas regiões não poderão deixar de clamar, enquanto necessádentro das suas possibilidades, desenvolvendo um esforço hercúleo,
rio for, para que os governos não se lembrem das secas somente
tem deslocado essa Comissão para, ln loco, estudar, apreciar· e
quando elas se apresentam, como também não se lembrem das
propiciar a todos os Senadores componentes da Comissão uma
enchentes somente quando elas chegam. O que nós vimos no Norde.s- percuciência das várias regiões brasileiras. Mas, meu ilustre Senador,
te, e que aqui procuramos destacar como brasileiros, deve, realmennão posso deixar de fazer um reparo :.... e este reparo também ericérra
te, constituir uma bandeira de todos nós, lutando pelo desenvolvi- um elogio a V. Ex•- ao seu esforço, que apenas está sendo diluído
mento regional, que é a grande conquista pela qual todos nós aspira- pelo fato de a Comissão de Assuntos Regionais não ter recursos
mos.
próprios; de o Senado não dar à Comissão os meios suficientes p1ra
Ainda agora, o problema da seca mostra, como ainda há poucos que ela se desloque por si mesma·, a seu critério, a seu alvedrio. A
dias a televisão brasileira mostrava, em lrecê, o quanto a grande Comissão fica dependendo da benesse, da prebenda, da boa-vontade
massa rural, o quanto o homem do campo que trabalha e luta, sem · dos Governadores e dos órgãos regionalistas. Então, esses
ter ao menos acesso à propriedade da terra, espera pelas chuvas, Governadores e órgãos nos conduzem ao seu talento, levam-nos
enquanto vê bem próximo, nas grandes propriedades ou nas áreas já para onde eles querem nos levar e os integrantes da Comissão
beneficiadas pelos projetos governamentais, o oásis, que é para ele passam a ver e a observar aquilo que lhes interessa. Sei que isso não
justamente o motivo daquele desencanto, que ouvimos de muitos, depende de V. Ex•; depende do Senado; depende da Mesa do
mas, que tenho certeza, não há mais de permitir o silêncio após cada Senado; e quero pedir ao nosso ilustre Presidente 'Magalhães Pinto,
seca ou após cada enchente.
que encare esse ,problema com a maior seriedade: a Comissão de
E eu espero que, nesse trabalho realizado pela Comissão· de Assuntos Regionais tem que ter recursos próprios para se deslocar a
Assuntos Regionais do Senado, possamos incluir, também, o nosso seu talante, a seu critério, não depender de Governos estaduais nem
grito de alerta em favor do Nordeste e de suas populações necessita- de órgãos regionais. E com isto o Senado não estará fazendo favor,
das.
nem ao Brasil nem à Comissão de Assuntos Regionais;
O Sr. VlrgOio Tbora (ARENA - CE) - Dá licença pà!a, um estará dando condições à Comissão para executar o seu desiderato,
que é ir in loco 'estudar, analisar e perquirir. Segundo: meu
aparte, nobre Senador?
ilustre Senador Cattete Pinheiro, jâ que se enfocou o problema, por
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com todo o
exemplo, das enchentes e das secas, observamos que no Nordeste o
prazer.
problema é apenas de irrigação. V. Ex• enfoca muito bem com o
. O Sr. VlrgOio Tbora (ARENA - CE) - As palavras iniciais projeto Morada Nova; basta ampliar o projeto Morada Nova. E isto
que obrigatoriamente hão que ser de louvor à direção da Comissão é, apenas, algum recurso a mais que não seja desviado da SUDENE
de Assuntos Regionais por sua iniciativa sob todos os aspectos e do DNOCS, O problema da enchente na Amazônia, que toda a
válida, oportuna e certa, de percorrer, de verificar ln loco nas diferen- Comissão assistiu no ano passado, hoje se repete. Por quê? Porque é
tes regiões os problemas que as afligem, queremos nós acrescentar um fenômeno cíclico. Acontece todo ano; c é uma vergonha;
aquelas outras de contentamento pelo depoimento que .V. Ex• dá,
focalizarei esse problema com maior ênfase amanhã, nQbrc Senador.
não só da atuação do jovem egresso do Legislativo, hoje à frente de Mas, quero tocar nele de soslaio porque ele foi tocado por V. Ex•,
um Estado com tantos problemas como o Ceará - o Governador agora, e me v1:io a repentiva. O problema de enchente é um problema
Adauto Bezerra -da sua obra, dos seus esforços, como também da cíclico; ocorre todo ano; é uma vergonha para nós, brasileiros,
percuciente análise que faz da diferença que existe entre aquelas trazermos este probiema à baila todo ano e alegar o problema de
regiões beneficiadas, ou que podem ser beneficiadas dentro da zona enchente. Ora, ocorre uma coisa que é cíclica, que é mesológica; por
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potamogrâfica? Nilo queremos, por força, resistir no rio no peito,
imitando e maC<~queando uma civiliução européill; resultado:
quebr;smos a cara todo ano, e todo ano sai o amazônida, de prires na
milo. mendigando, para poder solucionar o~ problemas que a
~nchcntc criou: ou então o nordestino, a pedir também c.~molas e
abrir frentes de trabalho para poder resolver o problema da seell,
quando os problemas estão resolvidos: eles são cíclicos, eles acontc·
eem, i: preciso que os encaremos dentro dessa vocação cíclica e
mcsológica. Outro enfoquc:, nobre Senador, é que a Comis,ào de
Assuntos Regionais do Senado precisa dispor de uma assC$soria
técnica. O Senado tem que dar ao noSSô ·ilustre Presidente Cattete
Pinheiro, a V. Ex•. nilo só os meio$ financeiros para essas viagens,
mas também os meios em pessoal, os m::ios técnicos. Essas viagens
deveriam ser todas filmadas e grav~das para constar dos Anais
desta Casa do Brasil. São viagens importantíssimas: eu reputo, meu
ilustre Presidente Cattcte Pinheiro. da Comissão de A~suntos
Regionais, as viagens da Comissão que V. Ex• preside e cu integro
com muita honra, como, talvez, o coiso mois sério que se fDZ neste
Senado, hoje cm dio. 1:: lamcntâvel que a Comissão não tenha
recur..os necessários. nem em finanças, nem cm pessoal, nem cm
material, para que V. Ex• executasse melhor o trabalho. V. Ex• é
capaz e tem entusiasmo para isso. Muito obrigado.
O SR. CArrETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Agradeço a
manifesta\Jo do Senador Evandro Carreira, na generosidade das
referi:ncias à Presidéncia, devendo somente dizer que, se niio fora o
privilégio que tive de ser a Comissão constituída por tão eminentes
colegas, que sempre tém sido solidários c dedicados ao trabalho
plartcjado, niio estaria aqui, neste momento, fDZendo o relato que
trago à Casa.
O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CATI'ETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com muita
satisfação, nobre Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE)- Perdoe-me atropelar o seu
discurso, o que significa a seriedade do tema que V. Ex• aborda. V.
Ex• é credor de nós, nordestinos, além da estima a que V. Ex• fez jus
pela sua sabedoria, pela sua seriedade, dentro desta Casa, mas,
sobretudo pela oportunidade de, oficialmente, o Senado, em Comis·
silo, visitar aquela região do País. Temos certeza que o Nordeste,
hoje, possui mais alguns Senadores que foram tão habilmente
conduzidos por V. Ex• àquela regiilo para que se apercebessem da
realid:tdc nordestina. Todos nós saímos desta última viagem com a
consciência de que o Nordeste é plenamente viâvel. Longe de ser
uma região de carcncias, é uma regiilo de fartura. E isso se deve a V.
Ex•. que tão bem soube conduzir a sua caravana por aquelas
empoeiradas estradas do nosso querido pedaço do Brasil. V. Ex• e os
nossos colegas perceberam que o Nordeste necessita apenas de
apoio; não é e nunca foi região pobre, nem empobrecida; precisa ape·
nas de um tr:tt:tmento mais c:qualitário por parte do Governo Fe·
dera!. A esse respeito, devo dizer que estou preparando um
pronunciamento sobre a problemática da minha região, inclusive
dando muita ênfase àquele fato citado pelo Senador Evandro
Carreira: o Nordeste não se conforma mais de ser manchete em seca;
a sec:t i: um fato tão tmdicional. porque ecológico, quanto as neva·
das, por exemplo. na Suíça. Não se entende que as soluções que se
dêem hoje sejam as mesmas que foram intentadas por Tomé de
Souza. O Nordeste precisa e necessita de uma nova apreciação para
seus problemas. O Projeto Sertanejo - que, parece, será a redenção
do Nordeste- tem que ser encarado com olhos de São Tomé por
aqueles nordestinos, mesmo porque, Excelência, nós somos recordis·
tas brasileiros de planos e de projetas. Por isso mesmo, sem descrer
da seriedade dos que estão estudando o Projeto Sertanejo, reserva·
mo-nos, porque temos uma experiência bastante negativa em projc·
tos e planos, para que possamos, aqui nesta Casa, fuzer uma
congratulação ao Governo, não por mais um plano, mas pela resolu·

cão do problema. Não sou pessimista, mas terei que ser São Tomé.
Eu gL)Siarc:i de: ver minha região desenvolvida, não em planos, mas
em realizações. E disso, V. Ex• será - eu tenho certeza - um
advc1g:tdo a mais dos nordestinos, pois, homem sensível como é
V. Ex~. certamente: está sintonizado com o pensamento daqueles que
também fazem o Brasil no Nordeste.
O SR. CA1TETE PINHEIRO (ARENA - PA) - Muito
obrigado, nobre Senador. Gilvan Rocha, c V. Ex• verá que no dccor·
rer deste relatório estilo, justamente, expressas idéias que comungam
com aquelas que V. Ex• acaba de manifestar..
No, Rio Grande do Norte, o Governador Tarclsio Maia mos·
trou preocupações com as metas fixadas para o seu Governo.
O aproveitamento das jDZidas de calcário cm Mossoró, a
implantação de uma fâbrica de barrilha em Macau, a possível produ·
ção de I0.000.000 de toneladas de sal, espera Tarcfsio Maia torrar
conquistas de su .. administração.
O incremento da indústria tcxtil, passando de 80.000 para
350.000 fusos de tecelagem, farão com que passe de 12% para 30% a
fabricação de calças c camisas, em relação à produção nacional.
A cultura do café na região serrana surpreende pelos resultados
de plena produção em dois anos.
Um projeto de irrigação, já definido para o aproveitamento inicial de 25.000 hectares de terras irrigáveis no vale do Açu, vai
representar a libertação do Estado da importação de carne e outros
alimentos.
Mossor.6 é excepcional pólo d~ desenvolvimento, com· irradia·
ção par.a vasta área do Estado. O Governo Municipal, acionado pela
capacidade c pelo espírito público do Prefeito Dix-Huit Rosado,
desenvolve diversitlcado programa de consolidação econômica
incentivando a il)dústria e o setor. de serviços.
O Sr. Agenor Maria (MDB aparte?

RN) -

Permite V. Ex• um

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com muito
prazer..
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Cattete Pinhei·
ro, é: necessário que se diga que a Comissão de Assuntos Regionais,
em tão boa hora dirigida por V. Ex•, poderâ prestar a esta Casa e ao
País um trabalho inestimável, por.que na realidade ela busca conhc·
cer,ln loco, os problemas da realidade brasileira. Para satisfação nos·
sa, na última viagem que fizemos ao Nordeste, pudemos constatar
que todos os Governos estaduais dispõem de planos que podem
realmente criar outras perspectivas de desenvolvimento e de progres·
so para toda aquela área. O importante é que essa Comissão de As·
suntos Regionais, conhecendo o problema ln loco e sentindo de
perto a realidade do .mesmo,_possa ~judar toda a Região nordestina
para que possa desenvolver os potenciais econômic~s daquela área.
Parabenizo-me com V, Ex• Apenas invocando aqui o testemunho do
Senador Evandro Carreira, reconheço que o que falta são considerações financeiras para ampliar aqueles planos, que já provaram que
realmente são certos, absolutamente certos. Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Falo, no
momento, sobre o seu Rio Grande do Norte, Senador Agenor
Maria, que tem, no seu patriotismo, no seu amor à terra, a
representação mais autêntica que um Estado pudesse ter. 1::, assim,
neste sentimento de solidariedade a V. Ex•, que procurei resumir
aqui as impressões trazidas do Rio Grande do Norte.
Uma pol!tica de fixação das populações rurais nos núcleos
urbanos polarizados por Mossoró, aliada à diversificação da
economia municipal e a programas de orientação profissional,
possibilitou a redução, ao mlnimo, do impacto do desemprego
estrutural ocasionado pela liberação de mão-de-obra da atividadc
salineiru. Ao contrário do que se possa pensar, Mossoró e Areia
Branca estilo em plena expansão, com vida social tranqUila.
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do idealismo c do edificante amor à terra dos irmãos Rosado Maia, é
centro de formação profissional c de irradiação de estímulos ao
desenvolvimento do Brasil sem i-árido. A pesquisa aplicada à solução
dos problemas fitossanitários da região é parte fundamental nos
programas de ensino. O preparo de pessoal de nível médio para a
agropccuária tem, nos programas da escola, a cxata colocação de
real importância, estando cm construção um completo Centro de
Tr:inamcnto.
Próximo de Areia Branca, fica a "ilha porto" construída cm alto
mar, pela engenharia brasileira, com a finalidade de armazenar e
embarcar o sal produzido nas salinas do Rio Grande do Norte.~ obra
pioneira no mundo. Consiste de uma ilha artificial para cstocagcm
do sal, com cais adjacente para descarregamento do produto. Uma
ponte serve de suporte aos transportadores de aproximação, unindo
a ilha ao carregador de navios, em águas profundas, e delfins de
atracação, para navios de até 35.000 toneladas.
O terminal deu ao Pais condições de tornar-se um dos maiores
exportadores de sal, ao mesmo tempo que permite alcançarem, os
preços internos do produto, níveis competitivos com os do nicrcado
exterior.
1:. de destacar, também, a possibilidade futura da movimentação, pelo terminal, de outros produtos a granel.
Localiza-se ainda, no Rio Grande do Norte, um modelo de
empresa privada, que não pode ser esquecido - o Projeto Malsa. 1:.
uma Fazenda· de 20.000 hectares, cortada por 800 quilômetros de
estradas, onde se desenvolve um projeto agropccuârio-industrial,
combinando a exploração do cajueiro com a criação de bovinos. Um
milhão e meio de cajueiros estão tecnicamente plantados na "maior
área contínua do mundo". Duas mil cabeças de gado zebu formam o
rebanho inicial, que atingirá o total de dez mil.
Da castanha do caju é extraída uma resina resistente às maiores
variações de temperatura, própria para fabricação de lonas de freios,
tintas c vernizes. Do pedúnculo é tirado o suco, que serve também
para a produção de melaço, o qual, refinado, é mel riquíssimo para a
alimentação humana. O bagaço do pedúnculo é destinado à alimen·
tação do gado. A castanha vai em grande parte para o .mercado
externo.
A Fazenda Malsa assegura 600·emprcgos efctivos. Para abrigar
os trabalhadores, um conjunto residencial, com 600 casas, será
brevemente construido.
ALAGOAS
A análise da situação de Alagoas, feita pelo Governador
Divaldo Suruagy, revelou analogia do Estado com a realidade
nordestina. A densidade demográfica é alta, com cerca de 58
habitantes por quilômetro quadrado. Há concentração de 60,02% no
meio rural, caracterizando a tradição agrícola do Estado, no qual
sobressaem, como culturas industriais, a cana-de-açúcar e o fumo.
A bovinocultura de corte e de leite destaca-se nà economia
alagoana, sendo a exploração leiteira feita de maneira scmi-intensiva, com uma perfeita adaptação do gado mestiço holandês.
A agroindústria açucareira representa o maior suporte
econômico' do Estado, gerando mais de 60% de sua rmecadação, Em
250.000 hectares destinados à cultura da cana-de-açúcar são produzi·
dos I 5.000.000 de sacos de açúcar. Há possibilidade de duplicação
nas próximas safras, desde que venha o suporte técnico da Estação
Experimental da Cana-de-Açúcar, inaugurada cm 1971, com projeto
.técnico-administrativo do Engenheiro Agrônomo. Jarbas Oiticica,
que a dirige desde aquela época.
A Estação Experimental foi criada cm convênio entre o Institu·
to do Açúcar e do Álcool c o Sindicato da Indústria de Açúcar de
Alagoas, que são as entidades mantenedoras, numa significativa soma de recursos públicos e privados. A parte niàis importante de .seu
programa de trabalho está voltada para a definição de novas técnolo·
gias agrícolas c industriais, visando a maior produtividade.

Dado o ciclo vegetativo ideal de uma variedade de cana-deaçúcar ser aproximadamente de quinze anos, c as atuais variedades,
em AI agoas e no Brasil, terem mais de 30 anos de cultivo, a busca de
outras, ricas em sacarose, é dos principais objctivos a serem alcançados nos próximos dois anos, como condição para melhor produtividade. O Programa Nacional de Melhoramento de Cana-de-Açúcar
- PLANALSUCAR, lançadõ pelo Instituto do Açúcar c
do Álcool, deverá entregar aos produtores novas variedadeS,
adaptadas às condições locais, imunes às principais doenças, rcsistcn·
tcs a insetos c com rendimentos superiores aos atuais.
No particular interesse de Alago as', estão sendo iniciadas pesqui·
sas para verificação das condições climatológicas das suas regiões
canavieiras, visando a futuros projetas de irrigação.
· Em área próxima de Macció, está localizado o Distrito Industrial do Complexo Químico de Alagoas, com o Projeto Salgema em
fase final de implantação. Empreendimento da Salgema Indústrias
Químicas SfA, com estimativa de custo de construção de CrS
1.200.000.000,00, tem capacidade inicial de produç~o de 250 mil
toneladas de soda cáustica c 220 mil toneladas de cloro. t:. possível
duplicar esses índices com a ampliação planejada para produzir 500
mil toneladas de soda cáustica e 440 mil toneladas de cloro,
anualmente. As jazidas de salgema de Maceió são de pureza absolu·
ta, com reserva total de 3 bilhões de toneladas, podendo manter a
indústria em operação cerca de 300 anos. Há terminal marítimo
próprio, junto à fabrica, permitindo o carregamento direto das
embarcações. Abre um mercado de oferta de 350 novos empregos,
sendo 220 de pessoal de operação e manutenção.
Os cuidados com a Saúde Pública em Alagoas merecem especial
destaque. Ainda este ano, todas as sedes municipais deverão dispor
de unidade médico-sani'tária c de abastecimento d'água. Em Viçosa,
o Combate à Esquitossomose está sendo executado pela Fundação
SESP. o· Projeto visa impedir a disseminação da doença, afastando a
população das fontes de proliferação. Para isso, estão sendo construí·
dos abastecimentos d'água, privadas higiénicas, tanques de lavar roupa, banheiros, lavanderias, chafarizes e eh uveiros, ao mesmo tempo
que é desenvolvida intensa atividade de educação sanitária. A experiência da Fundação SESP, em Programas de Saúde Pública
Rural, é fator da maior valia para o êxito das medidas preventivas
em execução.
Arapiraca proporcionou à ·comissão encontro dos mais expressivos com produtores de fumo e o Sindicato Rural. Em assembléia
numerosa, com a presença do Governo Suruagy e alguns Secretários
e Assessores do Governo do Estado, três teses foram amplamente
debatidas:
a) o aproveitamento do São Francisco, como fonte de
·abastecimento d'água dos· Distritos de Lagoa do Rancho, Craíbas
dos Nunes, Folha Miúda, Canaflstula, Vila São Francisco; Mata
Limpa e Fernandes, servindo a uma população de 40.000 habitantes;
b) continuação dos subsídios para aquisição de insumos para a
. produção fumageira e do algodão herbáceo;
c) construção de uma Unidade Hospitalar com Pronto-Socorro.
Após interessantes debates, o Governador Suruagy assegurou
apoio às reivindicações de abastecimento d'água, com a possibilidade de incluir a. área apontada como prioritária à irrigação, e dt
manutenção dos subsídios para aquisição de insumos.
A ampliação do Hospital de Arapiraca, já projetada pela
Secretaria de Saúde, atenderá perfeitamente às necessidades locais,
dando pronta solução à melhoria da assistência hospitalar, reclama·
da .
Em Penedo, completou-se o roteiro cm Alagoas. Naquela
cidade, de assinaladas tradições, os Senadores ouviram, cm reunião
com autoridades e lideranças locais, as primeiras rcaçõcs em torno
de questões fundiárias decorrentes das desapropriações de terras ao
longo das áreas necessárias a Projetes de Irrigação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Descontentamentos
foram manifestados, de pequenos c grandes proprietários, quanto
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representante ela CODEVASF.
Durante dois dias, cm todas as atividades, a Comissão foi alvo
da fidalguia do Governador Divaldo Suruagy c do eminente
companheiro Senador Luiz Cavalcante, tornando ainda mais valiosa. nos seus resultados, a permanência cm Alagoas. .
O Sr. EYUdro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, V.
Ex• me concede um aparte?

t~nicos

da CODEVASF, muito embora respeitando a discordância
do meu eminente colega.

O Sr. E.elúlo Vleln (MDB- SC)- Dâ licença de um aparte,
Senador Cattctc Pinheiro?
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA satisfação, Senador Evelásio Vieira.

PA)

Com

O Sr. EYelúlo VIeira (MDB - SC) - Estou a ouvir
atentamente a narrativa que V. Ex• faz da viagem cxitosa, no
O SR. CAlTETE PINHEIRO (ARENA - PA) -Com
sentido de observação de trabalho realizado pela Comissão de
satisfação, nobre Senador Evandro Carreira.
Assuntos Regionais no Nordeste. Pretendia só intervir ao final do
O Sr. EYUdro Carreira (MDB - AM) - Nobre Sc:na:lor pronunciamento de V. Ex• Entretanto, a manifestação do Senador
Caucte Pinheiro, naturalmente, o discurso que V. Ex• está Evandro Carreira leva-me a solicitar a palavra, para fazer uma
proferindo é um relatório pessoal, é uma opinião pessoal do nobre ponderação c esposar o meu ponto de vista.
Senador e não uma opinião da Comissio de Assuntos Regionais.
O Senador Evandro Carreira é um homem inteligente, um
homem talentoso, de grande cultura, estudioso dos problemas
O SR. CA'ITETE PINHEIRO (ARENA - PA) nacionais, .mas defende uma tese de que eu também não particiNaturalmente.
po. S. Ex• considera um insulto a desapropriação de qualquer
O Sr. EYUdro Camlra (MDB- AM) - Porque chegamos a propriedade - foi assim que entendi. Eu acho que não. Um
uma discordância agora, quando V, Ex• se refere à palavra latifúndio improdutivo deve ser, obrigatoriamente, desapropriado e
esclarecedora dos dirigentes da CODEVASF a respeito do distribuída aquela terra a quem quer explorar. No Nordeste, um dos
problema c:xpropriatório do baixo São Francisco, Penedo e Propriâ.
problemas encontrados é o grande número de meciros, de pessoas
que, não possuindo terras, se submetem a um trabalho de meia com
O SR. CA'ITETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Aliás, ó:vo
outros proprietários, sofrendo espoliações por parte daqueles que
dizer palavra esclarecedora de um representante da CODEVASF,
são proprietários de terra. Acho que o programa que está sendo
que foi o Engenheiro Gama.
executado no No.rdestc pelo DNOCS é válido, é correto. Está se
iniciando, ali, um processo de Reforma Agrâria no Brasil que,
O Sr. E'udro Carreira (MDB - AM) - Inegavelmente, ela
ampliado,
virá beneficiar o Nordeste c o próprio Brasil. Por isso,
não foi esclarecedora, foi perturbadora. Apenas ratificou uma
discordo do ponto de vista do meu eminente colega Evandro
posição errónea do Governo, cm desapropriar, cm insultar
Carreira. Naturalmente, as distorções que surgirem serão corrigidas,
proprietários ali radicados hã centenas de anos talvc~:, como tivemos
como
tem sido até agora, segundo nos foi esclarecido.
oportunidade de verificar, contactando com um que recebeu essa
terra dos seus tri-avós. Logo, não concordo com o processo da
O SR. CA'ITETE PINHEIRO (ARENA - PA) CODEVASF. Discordo plenamente. Acho que a desapropriação é Lamentando profundamente a discordância com o grande
um insulto à propriedade. Principalmente com relação ao nordestino companheiro Evandro Carreira, estou na mesma posição em que se
é um fenômeno de grande sutileza psicológica, porque ela se insere coloca V. Ex•
na psyché do homem nordestino. Ele se agarra à terra, tem um lapso
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador,
telúrico com 1.1 terra c a desapropriação para ele representa um
V.
Ex•
me concede um aparte?
insulto muito grande. Acho que temos terra suficiente no.Brasil para
fazer projetas de irrigação c de colonização a ponto de não
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com muito
precisarmos desapropriar aq ucles que estio radicados há dezenas c prazer.
dezenas de anos. Eu discordo plenamente daquele projeto, que
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Senador, conto com a
considero inexeqUível c faraónico. Nenhum nordestino trabalha em
terra que ele pelo menos não sonhe que scrâ sua propriedade no benevolência de V. Ex•, mesmo porque devemos encarar o seu
futuro. O nordestino é profundamente ligado a esse senso da terra, a relatório como uma das coisas mais sérias já lidas no plenário deste
essa sensibilidade da terra c acho que só há uma maneira de Senado. 1:: relatório da Comissão de Assuntos Regionais, que
intc;ressarmos o homem nordestino no trabalho, no amanho da terra enquadra inúmeros aspectos da problemâtica brasileira. Agora, cstâ
- ter certeza do que aquela terra que ele trabalha, aquela terra que sendo cnfocado o problema do Nordeste. Importa discuti-lo,
ele rega com suor será sua, propriedade sua. Nã? concordo com o importa argUi-lo. E estamos a discuti-lo, porque é importante csté
sistema de desapropriação adotado pela CODEVASF, nego diálogo. Quero dizer que a minha tese antidcsapropriação se arrima
numa lei biológica. O homem se afirmou, no evolver da espécie,
peremptoriamente aquele processo. Muito obrigado:
através da luta, através da aquisição da propriedade. Foi a
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA- PA) - Respeito a propriedade que fez o homem crescer. 1:: a propriedade, a posse, que
discordância de V. Ex•. No entanto, quando falei em palavra faz o homem se afirmar, no ciclo evolutivo da humanidade.
esclarecedora do Engenheiro Gama, foi porque ele trouxe, Considero a desapropriação um insulto, porque hã outros recursos:
realmente, a manifestação do pensamento da CODEVASF, cm hã . o recurso da assistência ao proprictârio improdutivo, ao
primeiro lugar.
latifúndio improdutivo. Cabe ao Estado uma assistência, uma
Em segundo lugar, quando viajâvamos de Penedo para Propriâ, análise e um estudo, o porquê da improdutividade do latifúndio.
levantamos justamente o problema do deslocamento das ãrcas Serâ por falta de recursos? Será por falta de as~istência técnica,
desapropriadas dos seus antigos residentes c o Engenheiro Gama financeira? Cabe ao Estado, então, percutir a improdutividade do
informou que esse pensamento, manifestado na reunião de Penedo c latifúndio, não o' insulto da desapropriação. Ninguém terá mais
por nós reiterado, seria considerado pela CODEVASF, no sentido amor à terra, ninguém tcrâ mais amor ao empreendimento, à
de fazer com que, principalmente, os pequenos proprietários, aqueles empresa, para cuidar dela, desenvolvê-la, do que o próprio
cujas áreas, de um ou dois hectares, tinham sido desapropriadas, proprietário da terra, do que aquele que é dono e estâ ligado à terra.
pudessem continuar no seu próprio solo, agregando a ele os hectares Eu, portanto, continuo com a minha tese e acho que não hâ
necessários para formar a parcela estabelecida como unidade ideal. fundamento p11ra a desapropriação. Cabe ao Estado assistir,
Razão pela qual, repito, considero esclarecedora a presença dos perquirir, cstud11r a causa da improdutividade c se associar, c se ligar
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tariado revelou as suas preocupações frente ao atraso econômico e
social. O desenvolvimento, para o Governo, é decisão e
O SR. CA1TETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Chegando a compromisso. Hã firme éonvicção de que, para desencadear e conPropriá. - ainda dentro do assunto que está sendo debatido -, a
solidar o progresso do Estado, a alternativa mais válida é a da
Comissão foi recebida pelo Governador José Leite e por outras
industrialização das imensas riquezas minerais existentes.
autoridades, que deram as . boas-vindas a Sergipe. Gesto de
Possantes jazidas de sais potãssicos, magnesianos e sólidos (salcordialidade e apreço que tiveram todos os eminentes Governadores gema), de petróleo, de gás natural, de calcário, de areais quartzitas e
dos Estados, assim manifestando confiança e compreensão no traba- de mármore; a ocorrência de outros importantes recursos minerais,
lho do Órgão Técnico do Senado.
·
ainda não devidamente pesquisados, como o caulim, ·O rubídio, o en'Em reunião presidida pelo Governador José Leite, houve xofre, a mica, a turfa, colocam Sergipe como importante província
amplas informações dos técnicos da CODEVASF sobre o Projeto de mineralógica. E essa importância avulta quando, na afirmação do
Propriá. Após, a Comissão visitou a primeira área de Irrigação e economista Rômulo de Almeida, está demonstrado que "Sergipe
Colonização, onde estão sendo colocados os primeiros parceleiros. ~ apresenta a maior diversificação de matérias-primas para a indústria
experiência bem diversa, nas suas características, daquela de Morada química na região nordeste, numa grande concentração territorial,
Nova. Enquanto nesta são revestidos os canais de irrigação, facilitando extremamente o processo de aglomeração da indústria, faprincipal e secundário, em Propriá são todos em terra, com grande
tor essencial ao êxito de um programa de industrialização, quando se
economia de custo. A fertilização das terras permitirá, como em pensa em condições de· competição internacional. Sendo o centro
Morada Nova, a colonização em parcelas de 5 hectares, cuja alta mais diversificado quanto às matérias-primas do Nordeste, poderá
produtividade assegurará.renda familiar adequada.
ser o núcleo principal do eixo Salvador-Recife e, portanto, o
principal da indústria química em todo o País". Em meio· a essas
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite um aparte?
reflexões, a certeza de que, quanto ao potássio, Sergipe tem a única
O SR. CA1TETEPINHEIRO (ARENA- PA)-Com prazer. jazida estudada e em condições de imediata exploração. Pode, porO Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador Cattete tanto, assegurar o consumo do .País, que continua importando todo
Pinheiro, o problema do baixo São Francisco, por nós observado ln o fertilizante de origem potâssica, dispendendo milhões de dólares,
loco, representa a modificação de uma estrutura arcaica, obsoleta, anualmente.
Mas não é somente a riqueza mineral e seu aproveitamento que
que precisa ser erradicada. A desapropriação daquelas terras é
necessária, como necessária· a modificação daquela estrutura. tem as atenções do Governo daquele Estado. A sua agricultura é surRealmente, alguém não ficará .satisfeito, pois, quando se modifica preendente, de certa maneira, com organização cooperativista mouma estrutura, alguém é prejudicado. Mas a soma de benefícios que delar, no município de Lagarto.
Ali está a Cooperativa Mista dos Agricultores do Treze, que rea irrigação vai levar ao Vale do São Francisco, conforme observamos no Projeto de Morada Nova, bem demonstra que novos tempos presenta os fundamentos de um processo histórico de libertação do
de rentabilidade e de progresso vão chegar àquela área, o que não homem do campo e da valorização econômica de uma área, onde,
até 1950, com uma população de mais de 43.000 habitantes, havia
acontece presentemente. Muito obrigado a V. Ex•
menos de 8.000 propriedades caracterizadas pelo latifúndio improO Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um dutivo. Os donos das terras arrendavam pequenos .lotes e em troca reaparte?
cebiam parte da produção.
Em 1958, aquela área estava hipotecada ao Banco do Brasil, que
O SR. CA1TETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com prazer.
a levou a leilão, em conseqüência de falência do proprietário. Foi
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Quero congratular-me arrematada por Antonio Martins de Menezes, então Prefeito de Lacom V. Ex•, pela homenagem que está prestando ao MDB nesta garto, que programou a primeira colonização, tom financiamento
tarde .. V. Ex• está fazendo uma palestra ao MDB, porque:. só do Banco do Brasil, inclusive para construção de 109 casas, e plantio
representantes nossos da Bancada estão presentes. Com a devida de fumo e mandioca.
permissão do nosso Líder, agradeço, em nome da Bancada, a
Em 1962, no entanto, a região foi assolada por tempestades e
homenagem que V. Ex• nos presta. ~ lamentável o que ocorre neste chuvas contínuas, que destruíram 86 das 109 casas construídas, deimomento. O Senador Evandro Carreira, que já deu três apartes.ao· xando ao desabrigo cerca de I00 famílias.
sério relatório que V. Ex• apresenta, declarou que este assunto é o
O Banco do Brasil, como agente financeiro, a SUDENE, o Conmais importante que apareceu, até hoje, neste Senado. V. Ex• traz
selho
do Desenvolvimento Econômico de Sergipe e líderes da região
um relatório tão importante- como reconhecemos que é, pois traça
constituíram
um grupo de trabalho, que concluiu ser a solução mais
o retrato de uma grande, povoadíssima e sofrida regiã~, em relação à
viável
a
organização
de uma Cooperativa Agrícola, que deveria exequal todos os Governos têm envidado os maiores esforços, em busca
cutar
a
tarefa
de
reabilitação
daqueles camponeses.
de soluções para seus problemas. Diante de um relatório desses, que
ao proprietário improdutivo, ajudando-o a produzir. E essa a nossa
tese.

trata de .uma região séria, grave, que está a exigir providências dos
homens públicos a cada momento, é lamentável que o Senado não
esteja completo, que a outrq parte, que a outra Bancada não traga o
seu apoio. E não sei quais as providências que vai tomar porque, se
está ausente agora, possivelmente ficará também ausente das
providências.
O SR. CA1TETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Agradeço o
aparte de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Lembro ao nobre
orador que o seu tempo está a findar.
O SR. CAT'fETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Procurarei
encerrar, Sr. Presidente.

Em 1962, 26 agricultores decidiram fundar a Cooperativa, e o
Banco do Brasil lhes concedeu crédito inicial de Cr$ 78.823,00, com a
finalidade de adquirir as terras, máquinas e 'equipamentos;. reconstruir as casas, ao mesmo tempo em que colocava, na
coordenação dos trabalhos da organização cooperativista, um bancário de seu quadro.
Em 1963, passaram a ser I00 associados; 671, em 1968. Agora, .
atingiu a 2.252 o número de cooperados, ocupando uma área de
7.000 hectares,' nos municípios de Lagarto, Simão Dias, Riachão, Boquim e Salgado, com 28 núcleos de colonização. O capital integralizado é CrS 4.876.945,00. Da produção regional de fumo, 75% é de
associados da Cooperativa, que também fazem a cultura de cítricos,
maracujá e mandioca.
Promovendo a melhoria das condições de vida do agricultor, a ·
Cooperativa assegura-lhes o acesso à propriedade. da terra, localizan-
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cm IS anos.
Um plano de financiamento do Banco do Brasil, com a garantia
da Cooperativa. assegura ao cooperado a construção da casa pró·
pria. o recebimento, a estocagcm, o beneficiamento c a venda da pro·
dução, assim como a compra de insumos, implemcntos c máquinas
agrícolas.
Em convênio com o FUNRURAL, uma Caixa de Pecúlios asse·
gura assistência médico-sanitária, farmacêutica, odontológica c so·
cial.
Com a colaboração das Prefeituras Municipais, do Governo do
Estado c do MOBRAL, a Cooperativa mantém cm funcionamento
uma rede de 75 escolas de Jv c 2' graus; c de alfabetização.
A produção do ano corrente está estimada num valor de cerca
de CrS 40.000.000,00. Com essa meta, a Cooperativa vem dispondo
de recursos financeiros no montante de CrS 44.335.433, 16, sendo
CrS 24.807.600,00 para custeio da safra agrícola, CrS 9.527.833,00
para investimentos rtXos c CrS 10.000.000,00 para comercialização.
O Banco do Brasil continua financiando 80% dos recursos c o
Banco Nacional de Crédito Cooperâtivo está dando assistência finan·
ccira para os adian tamcntos da produção. e_ de salientar o papel decisivo que. a exemplo de Lagarto, o Banco do Brasil poderã rcprc·
sentar, dando o suporte de sua Carteira de Crédito Rural a programas semelhantes para reabilitação do homem do campo. Hã um modelo a seguir.
Senhor Presidente:
O que se fez. e se cstâ fazendo no Nordeste é prova da capacidade de trabalho c da pertinácia da gente nordestina. Apesar da inclemência do clima. das secas que a Nação conhece em toda a sua
dramaticidadc, intercaladas de quando cm vez, em contrastes não
menos dramáticos, pelas cheias destruidoras, o Nordeste luta para
transformar-se cm poderoso centro industrial.
A valorização dos recursos humanos, a eliminação do déficit escolar
ainda representado por dezenas de milhares de crianças sem
oportunidade para o ensino fundamental, o aceleramento dos
programas de alfabetização c treinamento profissional, a execução
dos projetas de aproveitamcntg das ãrcas dos Vales Úmidos, das
Serras úmidas, de Agricultura Seca e dos Tabuleiros Costeiros,
tornando cfctivo o POLONORDESTE, c o fortalecimento da
SUDENE c do Banco do Nordeste são reclamos do povo nordestino
para dar proveito aos recursos do solo c ãgua, definindo-lhe os pa·
drõcs de bcm-estar. pela transformação da agricultura rudimentar
cm atividadc produtiva, pela expansão das indústrias com o apro·
vcitamcnto das matérias-primas locais.
Esta a mensagem que a ·Comissão de Assuntos Regionais, por
meu intermédio- c espero, com a solidariedade dos meus eminentes
colegas da Comissão - transmite ao Governo da República, certa
de que, na afirmativa do Economista Nelson Holanda, "precisamos
mobilizar ainda mais recursos financeiros, capacidade empresarial e
imaginação criadora para acelerar o processo de desenvolvimento
regional, contribuindo assim para o nosso objetivo bãsico da
democratização de oportunidades de progresso cconõmico e avanço
social para todos os brasileiros". (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Na semana passada, fiz um pronunciamento, aqui, defendendo
os Professores, falando sobre os baixos salários que eles recebem. E
quero reafirmar, Sr. Presidente, QUe este oroblema não foi criado no
ntual Governo, ê um problema antigo. Não acusei o Governo; ape·

nas, fiz um apelo ao Senhor Presidente da República para Que
determine ao DASP'c ao Ministério da Educação e Cultura que
revejam e reexaminem esta situação:
Este meu pronunciamento não agradou ao Diretor do DASP,
que veio, estivera pela manhi!. daquele mesmo dia. no Senado c foi
recebido pelos Senadores com a maior cortesia, com a maior
fidalguia, com a maiol' das atenções; inclusive, eu me dirigi a ele,
respeitosamente. Tratei aquele administrador com toda a lhaneza,
com toda a atenção, embora, Sr. Presidente, tenha feito perguntas
que ele não me respondeu, entre elas a referente aos agregados,
!l)andaria depois por escrito, mas, apesar disso, tratei-o muito be~, e
o mostram as notas taquigráficas.
À tarde, fiz um discurso, defendendo os professores. Não é a
primeira vez que subo à tribuna para defendê-los; jã o fiz várias
vc:z.cs, aqui, neste Congresso, com aproximadamente três mil
· projetas, muitas dezenas de leis -: e, entre elas, inúmeras em favor
dos funcionários. Fui Presidente da Comissão de Serviço Público
da Câmara, durante dez anos, e examinamos ali o estatuto, que
passou pela Comissão sob a minha presidência. A muitas das
conquistas dos funcionários liguei o meu nome, de modo que defendi
os servidores, os militares, os trabalhadores, os estudantes e defendi
os altos problemas deste País e continuarei defendendo-os; ninguém
vai impedir-me, enquanto tiver mandato. Por isso, com o mandato,
hei de cumpri-lo, e, mercê de Deus, com dignidade.

A defesa dos professores desgostou muito o Sr. Diretor do
DASP, que veio, apesar de toda a atenção que dispensamos, com
pedras, veio com agressões através da imprensa, até em negrito ...
Porém, Sr. Presidente, não vim, hoje, à tribuna para responder
ao Dirctor do DASP, porque tinha outro compromisso; tenho um
compromisso, nesta tarde, com os inativos do serviço público, mas
voltarei aqui, possivelmente dentro de quarenta e oito horas, para
responder àquele administrador, que não foi elegante para com um
representante do povo, tanto quanto este o foi com ele, quando aqui
esteve.
Srs. Presidente, Srs. Senadores; os jornais têm noticiado, ccim
insistência, a situação em que ficarão os servidores inativos do Poder
Executivo, no que tange ao seu enquadramento, consoante a
sistemática do Plano de Reclassificação de Cargos, estabelecida pela
Lei n' 5.645', de 1970, com as complementações da legislação
posterior. De fato, já tivemos oportunidade de aflorar o assunto, da
tribuna desta Casa, quando apenas se anunciava a adoção de
medidas tendentes a solucionar tão importante problema.
Naquela oportunidade, fizemos sentir a necessidade do estabele·
cimento de uma legislação que situasse os inativos em condições de
identidade com o pessoal em atividade, a fim de que não se
instalasse, na administração pública, providência discriminatória e,
portanto, contrária à justiça e ao direito dessa respeitável classe.
Em verdade, porém, o que aconteceu foi exatamente aquilo que
tem!amos, ou seja, o posicionamento do inativo num escalão que
não lhe fez justiça, nem atende ao prim:ípio lapidar da isonomia.
Foram, assim, os inativos enquadrados na Classe inicial das
respectivas Categorias funcionais, sem paralelo com o adotado para
o servidor ativo, o qual, como se sabe, foi distribu!do nos escalões
hierárquicos da carreira, na forma de critérios legalmente
identificados, Trata-se, como se vê, de um verdadeiro retrocesso na
situação de servidores que, ao longo de muitos anos, alcançaram
posições funcionais, mediante extremos sacriflcios e, porque não
dizer, dedicação invulgar. Tal estado de coisas, Senhor Presidente,
mais se agrava, quando verificamos que a restrição se impõe, tão·
somente, para os -funcionários do Executivo, vez que, para os dos
demais Poderes, a medida adotada é a que reconhece a igualdade do
enquadramento entre servidores ativos e inativos. E o que espanta,
no caso, é que se apregoa a medida injusta como se fora um·benesse,
um favor governamental, que para ser concedido deverá colocar-se
num sistema de limitações que varia, do pagamento parcelado, em
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foram efctivamcnte beneficiados todos os servidores em atividade
Aliás, neste passá, não é demais lembrar pronunciamento d~
Consultor-Geral da República, aprovado pelo Senhor Presidente da
República- Parecer n9 70, de 1975 -em que se reconhece o direito
de aposentados ao reajustamento integral de proventos, de acordo
com os valores fixados para os cargos correspondentes àqueles em
que passaram à inatividade.
Alega-se, em arrimo da injusta solução adotada, a situação
incómoda do erário. Tal argumento, contudo, serviria, apenas, de
certo modo, para explicar a politica do pagamento fracionado, mas
jamais para sedimentar razões justificadoras da discriminação que se
operou em termos de negação a direitos elementares dos servidores
inativos.
Não somos, nem jamais poderemos ser favoráveis a uma
politica de "dois pesos e duas medidas". Admitindo para ·uns e
negando para outros, quando todos se situam dentro dos mesmos
parâmetros ditados pela ordem jurídica que os relaciona. Se os
inativos do Legislativo, se os do Judiciário, se os dos Tribunais de
Contas e até os do próprio DASP já lograram enquadramento em
paridade com os servidores ati vos das respectivas jurisdições, não há
como acolher, sem manifesta reprovação, o comportamento
esdrúxulo que se cristalizou nos Decretos n9s 1.325, de 1974 e 1.445,
de 1976, os quais fazem tabula rasa dos atributos que definem uma
Classe de servidqres, da maior respeitabiJ,dade, que, por' todos os
motivos, deveria· receber, sempre, o reconhecimento pelo esforço,
dedicação e entusiasmo dispensado ao serviço público, no curso dos
longos e porfiosos anos de trabalho diuturno que justificaram a
aposentadoria conquistada.
Esperamos, destarte, Sr. Presidente, que os responsáveis pela
Administração Pública de nosso País acordem para a realidade da
injustiça praticada e, em tempo, revisem a legislação especflica, para
que, afinal, prevaleça o bom-senso, fazendo justiça a todos os
servidores inativos da União. (Muito bem!)

federal, estadual ou municipal? A quem interessa mais o
INPS, que me parece, seria um dos assuntos a serem colocados na "lista negra", proibido de ser agora focalizado em
pleito municipal? Evidentemente que para os munícipes no caso de Bragança, por exemplo- é um assurito de grande
interesse, e da maior envergadura, porque é o INPS que dá
assistência médica à maior parte da população. Então é um
assunto que não pode ser subtraído do debate eni qualquer
nível que se faça uma eleição neste País. - Por outro lado,
restringir horário de rádio ou de televisão, em qualquer eleição, é favorecer no pleito o poder económico. - Realmente,
uma das grandes conquistas do regime democrático brasileiro foi a instituição do horário gratuito nas emissoras de
rádio e televisão,. eis que propicia que os candidatos, tenham
ou não recursos financeiros, se coloquem no mesmo pé de
igualdade para apresentação de seus programas e de suas
plataformas, mantendo assim um contacto vivo com o. eleitorado.
Outro trecho, Sr. Presidente, do pronunciamento deste Vereador do Município de Bragança:

Como Vereador da ARENA, embora um vereador simples e humilde, de uma cidade também simples e humilde uma dãs centenas que existem neste País- lanço de pronto o ·
meu protesto contra essa mensagem que, se propala, o
Governo Federal enviará ao Congresso Nacional, daqui
apelando ao Senhor Presidente da República - que tão bem
intencionado se mostrà nos seus atos, no sentido de realmente institucionalizar uma revolução que se fez para
aprimorar o regime democrático - para que atenda aos
reclamos de todos aqueles que;, sinceramente, querem o bem
do País, o bem da ARENA e o bem da democracia, e para
que não veja de forma alguma com maus olhos o MDB, pois
achamos que o regime democrático só se faz desde que haja
dois partidos ou mais. - Que Sua Excelência não envie esse
O SR. PRESIDENI'E (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
projeto ao Congresso Nacional. Pelo contrário. Em sendo
ao nobre Senador Franco Montoro, que falará como Lfder.
possível, que ainda aumente o tempo disponível dos partidos,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Líder,
dos políticos, dos homens públicos, dos candidatos, a fim de
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presique realmente tenham possibilidades de se dirigirem ao eleitodente, Srs. Senadores:
rado deste País, em todas as esferas.
A Liderança do Movimento Democrático Brasileiro recebeu, da
Este, Sr. Presidente, um pronunciamento insuspeito de um
Câmara Municipal de Bragança Paulista, cópia de pronunciamento Vereador em exercício- ao que estou informado, o mais votado da
feito pelo Vereador Arnaldo Nardy, relativamente ao projeto que cidade - que exerceu ou exerce a liderança da ARENA c que
restringe o uso da televisão e do rádio.
transmite o pensamento das bases a respeito desse projeto.
Desejamos ler, parr :onhecimento da Casa, alguns tópi~.;os do .
Parece-nos que ainda é tempo de, no exame . dessa matéria,
pronunciamento desse Vereador que representa a Aliança Renovado- darmos ouvidos aos apelos que nos vêm de todos os sctorcs' da vida
ra Nacional em Bragança Paulista.
pública nacional, especialmente à imprensa que, numa voz única,
Trata-se de pronunciamento feito nas vésperas de ser enca- está se mostrando profundamente sensível ao que vai representar
minhado ao Congresso o projeto de lei que restringe o uso do rádio e para nossa terra a supressão do debate politico numa eleição que se
da TV, na campanha municipal.
fere em todo o território nacional.
Para não sobrecarregar a atenção e o tempo dos Srs. Senadores,
Trago este depoimento que deve ter sido recebido, também, pela
leio, apenas, trechos que nos parecem mais significativos.
Liderança da Maioria, porque, no final da representação, o autor do
Diz o Vereador da ARENA:
pronunciamento pede que do mesmo seja enviada cópia ao Senhor
. Acho que é a hora de todos nós, principalmente os vere- Presidente da República, aos Srs. Líderes da ARENA c do MDB no
adores da ARENA, voltarmos nossas vistas para esse proble- Senado e na Câmara dos Deputados, ao Sr. Governador do Estado,
ma, do rádio e da TV. Parece-me que isso, longe de trazer ao Presidente da Assembléia c ao Sr. Ministro da Justiça. Este
qualquer beneficio ao nosso partido. - ele se refere às limi- pronunciamento é uma advertência ao Congresso Nacional, nó
tações ao rádio e à T.V- a Aliança Renovadora Nacional, momento cm que a Comissão Mista começa a examinar este projeto
somente prejuízos nos causará pela antipatia - da medida de lei.
Pare~e-nos, Sr. Presidente, que o caráter inédito dessa medida,
que se pretende tomar. -Não se admite que num pleito eleitoral os candidatos ou os partidos tenham os' assuntos a ·suprimindo cm vésperas das eleições o programa gratuito que, como
serem debatidos limitados. ~ impossível separar um assunto diz o Vereador, representava um avanço, o aperfeiçoamento cm nose dizer que esse assunto é somente de interesse federal, mas so regime democrático, nas vésperas do pleito não se compreende·
não será também assunto estadual ou m,unicipal. ~ evidente · que o Congresso venha tirar dos pollticos, dos candidatos a prefeito
que não pode haver essa separação. Ainda outro dia um e vereadores c, principalmente, dos partidos, porque o programa é
jornal lembrava muito bem: INPS, por exemplo, é assunto dado aos partidos pollticos, venha tirar do partido a oportunidade
t''
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c a todo o Pais.
Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mngalhiles Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Luiz Cavalcante (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) -Desisto da pala·
vra, Sr. Presidente.

dos, os trabalhadores dessa empresa estão lutando por um pequeno
adiantamento sall!rial de 25%, que não corresponde, nem de longe,
às necessidades da classe, c mesmo assim cstâ sendo encaminhada
pelo operoso Presidente do sindicato da categoria, Sr. Davi Goulart.
Os empregadores, tendo à frente a figura perseguidora do Engenheiro Págua Amarante, como Presidente da Cia. Brasileira de Energia Elétrica e da CELF, negaceiam o atendimento dessa justa reivindicação. O adiantamento é para ser compensado no próximo reajustamento, c visa a atender aos empregados das duas empresas.

Uma assembléia-geral está programada para a segunda quinzeO SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)_ ConCedo a palavra · ..na de junho, quando serão fixados os novos !ndiccs da proposta sala'rial a ser encaminhada. A data-base do reajustamento scrâ 22 de
ao nobre Senador Agenor Maria.
junho, c, apesar das dificuldades que o l!dcr Davi Goulart t~m
enfrentado, tudo indica que o percentual de aumento oscile entre 40
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Desisto da pala·
c 45%, de acordo com o próprio pensamento do Governo.
vra. Sr. Presidente.
O .SR. PRESIDEJ'Io7E (Magalhiles Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho recebido diversas cartns de velhos amparados pela Lei nv
6.179/74, nas quais me vem apelo que entendo poderá ser fácil c
prontamente atendido pelo ntual Governo, uma vez que somente o
Presidente da República podcrâ dar solução ao problema, face as
restrições constitucionais que nos impedem qualquer iniciativa no caso.
Os velhos, as pessoas com mais de 70 anos de idade, justamente
amparadas pela Previdência Social, percebem uma ajuda mensal de
CrS 227,00. Enquanio isso, as pessoas idosas, amparadas pelo
FUNRURAL, recebem CrS 267,00, com o que aqueles que silo
amparados pelo INPS reivindicam perceber o mesmo que os
"velhinhos" do FUNRURAL.
Estamos, Sr. Presidente, diante de uma prctcnsilo quase
cândida, c muitos cntcndcrilo que a insignificante diferença de CrS
40,00 não justifica reclamação alguma, ignorando representar essa
quantia quase vinte por cento do que é dado aos que venceram a bar·
rcira dos 70 anos de idade, o que cm nosso Pa!s, conforme sabemos,
poucos logram. No entanto, a diferença é importante. Reduzida é a
importância dada aos r.1aiorcs de 70 anos que, subordinados ao
INPS ou FUNRURAL, fazem jus a igual tratamento.
Acredito que essa pretensão, que esse apelo hâ de ser ouvido pc·
lo Senhor Presidente da República, o qual, sem dúvida, hã de receber
cartas singelas como as que me chegam, solicitando façamos este apelo da tribuna parlamentar. ~justo o pedido c a ele não podcrlamos fi.
car indiferentes. O socorro do Estado aos maiores de 70 anos veio
tarde demais, pois esta é uma medida de justiça que hâ muito deveria
ter sido adotada entre nós, ncstc'Pa!s onde crianças c velhos sempre
foram abandonados pelo Estado.
Este o apelo desses necessitados que, a mim feito através de
cartas, transmito ao Ministro Nascimento c Silva c ao Chefe do
Governo, na esperança de que seja ouvido c atcndi'do.
~ finalmente de justiça recordar, neste ensejo, os esforços do
saudoso Deputado Ruy Ramos, que hã cerca de 20 anosjâ pugnava,
na outra Casa do Congresso, pelo amparo aos velhos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães pinto)- Tem a palavra o
nobre Senador V.•sconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Enquanto a Diretoria da CELF trata a si mesma com carinho especial, no que diz respeito à sua remuneração c nos se-us apanigua-

Quanto à campanha da Cia. Brasileira de Energia Elétrica será a
mesma dcnagrada cm agosto. O interessante é que o presidente das
duas companhias é a mesma pessoa, é o mesmo comportamento antipático em relação aos trabalhadores. Penso, até, que esse Engenheiro
Pádua Amarante c seus companheiros de dirctoria vão chegar a
inventar, um dia, empresas que não necessitem de trabalhadores e de
funcionários, revertendo as tarifas cobradas pela companhia de
clctricidadc cm beneficio do aumento dos polpudos salários desses
tecnocratas que, cm má-hora, pousaram no Estado do Rio de Janeiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais havento que tratar, vou encerràr a presente sessão, designando para a extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nv
13, de 1976 (nv 52-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Comércio, firmado entre o Governo da Repúbli·
ca Federativa do Brasil e a República Popular de Bangladesh, em
Bras!lia, a 13 de fevereiro de 1976, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nvs 329 e 330, de 1976, das
Comissões:
- de Relações Exteriores; e
-de Economia.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nv
16, de 1976 (nv 50-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto das Emendas à Convenção Constitutiva da Organização Marí·
ti ma Consultiva lntergovernamental (IMCO), aprovado pela Resolução A.315 (Es V), de 17 de outubro de: 1974, da Quinta Sessão Extraordinária da Assembléia-Geral da IMCO, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nvs 341 e 342, das Comis·
sões:
-de Relações Exteriores; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Plibllcas.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está encerrada a
sessão.

(Levanta-se a sessao às 16 horas e 55 minutos.)

82' Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 19 de: junho de 1976
(Extraordinária)

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
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-BrancoHelvídio 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- Teotônio
Vilela- Augusto Franco - Gilvan Rocha- Lourival Baptista Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Eurico Rezende ~João Calmon- Amaral Peixoto- Vasconcelos
Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson CarneiroGustavo Capanema - Magalhães Pinto - Franco Montoro Orestes Quércia - Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Lázaro
Barboza - Mendes Canale- Saldanha Derzi - Accioly Filho Leite Chaves- Evelásio Vieira- Otair Becker- Daniel KriegerTarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. J9-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
~lido o seg~inte

EXPEDIENTE

/

PARECER
PARECER N9 396, DE 1976

Redação final do Projeto de Lei do Senado
n.o 6, de 1975.
Relator: Senador Orestes Quércià
A Comissão apresenta a redação final do ·Projeto de Lei do Senado n.O 6, de 1975, que dispõe sobre
o depósito bancário dos auxílios e transferências da
União, nos estabelecimentos Oficiais . de Crédito.
Sala das Comissões, em 1.0 de junho de 1976 Ot~ Lehmann, Presidente -.Orestes Quércia, Relator
- Virgílio Távora;
ANEXO AO PAIRECER N. 0 396, DE 1976
REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI
DO SENADO N. 0 6, DE 1975
·
Dispõe sobre o depósito bancário dos auxílios e transferências da União, nos estabelecimentos Oficiais de Crédito.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 os auxílios, subvenções e transferências
financeiras da União ou dos órgãos da administração indireta nos Estados em que a média por habitante da arrecadação do Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias (!CM) for igual ou inferior a l/3
(um terço) da média verificada no Pais, serãQ, obri-

gatoriamente, depositados nos bancos estaduais, em
contas individuaJizadas, segundo as exigências que
vierem a ser estabelecidas pelas autoridades administrativas federais. que autorizarem o respectivo
pagamento.
Parágrafo único. As normas para depósito, movimentação e escrituração dos recursos federais depositados nos bancos estaduais, nos termos desta lei,
serão previamente aprovadas pela autoridade administrativa competente, ficando os dirigentes dos estabelecimentos estaduais de crédito, onde se realizar .
os depósitos de recursos federais, pessoalmente responsáveis pela sua observância, sob pena de respon·
sabilidade.
Arli. 20 As disposições desta lei aplicam-se aos
recursos federais transferidos aos Estados em 'decorrência de acordos, convênios, contratos, ajustes, ou
qualquer outra modalidade de auxílio à conta de recursos próprios ou de receita orçamentária.
Art. 3.0 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua
publicação, data em q,ue entrará em vigor.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será.lido pelo Sr. )9-Secretário.

e. lido o seguinte
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N917, DE 1976
Altera o Decreto LeRlsladvo n9 96, de 1975, que dispõe
sobre o pecúlio parlamentar.
O Congresso Nacional decreta:

'

Art. 19 Dê-se ao artigo !9 do Decreto Legislativo n9 96, de I4
de novembro de I975, a seguinte redação:
"Art. I9 Aos beneficiários do parlamentar falecido no
. exercício do mandato, bem como àquele que for afastado do
mandato por motivo alheio à sua vontade, o Instituto de
Previdência dos Congressistas (IPC) pagará um pecúlio
formado pelo desconto de duas (2) diárias de cada membro
do Congresso Nacional.
.§ f9 ó desconto a que se refere este ariigo, efeti-.:ar-se-fr
na folha de pagamento seguinte à ocorrência que deu origem
ao beneficio.
§ 29 Havendo mais de üitiã ocorrência, far-se-ão os
descontos nos meses subseqUentes."
Art. 29 O disposto no art. J9 desta Lei será aplicado a partir de ·
14 de novembro de I975.
Art. 39 Este Decreto Legislativo entrarâ em vigor na data de
sua 'publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
Jusdficaçio
Visa a presente proposição tornar mais abrangente o disposto
no art.,J9 do Decreto Legislativo n9 '96/75. ·
·
Como se vê do texto modificado, cogitou o legislador apenas de
uma hipótese, dentre· vãrias que deveriam ser contempladas: por
exemplo, o 11fastamcnto do parlam'~ntar em virtude de invillidez por

i,,

;

-26acidente ou por moléstia incurável ou contagiosa. Alif1s, a própria
Lei n• 4..284, de .20 de novembro de 1963, que criou ·O Instituto de
Previdência dos Congressistas, prevê Cllpressamcntc essa hipótese,
concedendo ao parlamentar pensão integral, conforme mostra o seu
ar!. IS•. letra "c".
Assim, este projeto acrescenta ao caso já previsto no Decreto
Legislativo n• 96/75 (que é o do parlamentar falecido no exercício do
mandato) outras hipóteses que ficarão abrangidas pela modificação
introduzida no art. I •.
Essa alteração do art. I• objctiva, justamente, alcançar essas
outras hipóteses nào contempladas cm que, embora não tenha faleci·
do, vê-se o parlamentar impossibilitado de continuar no excrclcio da
função legislativa. Os casos são numerosos: invalidez, doença grave,
incurável c contagiosa, perda de mandato, etc.
AI, o parlamentar se afasta não por sua vontade- como seria,
por exemplo, a renúncia - mas por motivo de força maior,
independentemente de sua vontade c, normalmente, contra ela.
Não seria justo, nem humano, cm casos que tais, deixar ao
abandono o parlamentar c sua famflia, repentinamente envolvidos
cm grave situação, que pode afetar, inclusive, até a própria subsistên·
cia.
Assim, entendemos que, também em tais hipóteses deverá ser
concedido o pecúlio.
Isto é tanto mais justo quanto é certo que a medida em nada
afetarã o erário público eis que o pecúlio é pago mediante o desconto
cm folha de duas diárias de todos os parlamentares.
Tra ta·se, assim, mais de um ato de solidariedade cristã dos
colegas do parlamentar atingido, afim de o socorrerem, ou sua faml·
lia, na adversidade.
Por isso mesmo, estamos certos de que o projeto assim será
entendido por nossos ilustres pares, que certamente não recusarão
seu valioso apoio à medida ora proposta. Mesmo porque o futuro é
incerto e imprevislvel c ninguém é imune à adversidade.
Sala das Sessões. I' de junho de 1976.- Nei!IOn Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e cu, José de
Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, nos termos do ari.
5:!. inciso 30. do Regimento Intcrno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVONv96, DE 1975
Dispõe 110bre o pec:úllo parlamentar.
Ar!. Jv Aos beneficiários do parlamentar falecido no exerclcio
do mandato, o Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC)
pagará um pecúlio formado pelo desconto de 2 (duas) diárias de cada
membro do Congresso Nacional.
§ J9 O desconto a que se refere este artigo efetivar-se-á na folha
de pagamento seguinte ao óbito.
§ 29 Na ocorrêncir de mais de um falecimento no mesmo mês,
far-se-ào os descontos nos meses subseqUentes.
Art. ,29 Este Decreto Legislativo entra. em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 14 de novembro de 1975.- Jo!li de Ma)lalhies
Pinto, Presidente.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Diretora.)
I

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será
publicado e remetido às comissões competentes.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n9 13, de 1976 (N9 '52-B/76, na Câmara dos

Deputados), que aprova o texto do Acordo de Comércio,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
a República Popular de Bangladesh, em Brasllia, a 13 de
fevereiro de 1976, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 329 e 330, de
1976, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-de Ecouomla.
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 Comissão de ~edação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)' -Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n9 16, de 1976 (nv 50-B/76, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto das Emendas à Convenção
Constitutiva da Organização Marítima Consultiva Inter·
governamental (IMCO), aprovado pela Resolução A.315 (Es
V), de 17 de outubro de 1974, da Quinta Sessão Extraordinâ·
ria da Assembléia-Geral da IMCO, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 341 e 342, das
Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
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 Redação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia da presente sessão.
Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de Decreto
Legislativo n9s 13 e 16, de 1976, aprovados na Ordem do Dia da
sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do
Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas
pelo Sr. Jv.secrctário. (Pausa.)
São lidas as eguintes

PARECER N9 397, DE 1976
Comluio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n9 13, de
1976 (nv 52-B/76, na Cimara dos Deputados),
Relator: Senador Otto Lehmann
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nv 13, de 1976 (n9 52-B/76, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Comércio, firmado entre o
Governo da Repliblica Federativa do Brasil e a República Popular
de Bangladesh, em Brasllia, a 13 de fevereiro de 1976.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1976. - Danton Joblm,
Presidente - Otto Lehmann, Relator - Renato Franco - Orestes
Qufrcla - Mendes Canale,

-27ANEXO AO PARECER N9 397, DE 1976
Reclaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n9 13,. de
1976 (n9 52-B/76, na CAmara dos Deputados.)
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N~

I

DE 1976

Aprova o texto do Acordo de Comirclo entre o Governo
da Repllbllca Fecleradva do Brasil e o Governo da Repdbllca
Popular de Banaladesh.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 1:: aprovado o texto do Acordo de Comércio, firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular de Bangladesh, em Brasília, a 13 de fevereiro de
1976.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N9 398, DE 1976
Comluio de Reclaçio
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 16, de
1976 (n9 50-B/76, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Orestes Quércia
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n9 16, de 1976 (n9 50-B/76, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto das Emendas à Convenção Constitutiva da
Organização ·Marítima Consultiva Intergovernamental (IMCO),
aprovado pela Resolução A.315 (Es. V), de 17 de outubro de 1974,
da Quinta Sessão Extraordinária da Assembléia-Geral da IMCO.
Sala dâs Comissões, 19 de junho de 1976. - Danton Joblm,
Presidente - Orestes QuErela, Relator - Renato Franco - Otto
Lehmann - Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N9 398, DE 1976
Reclaçlo final do Projeto de Decreto Leglsladvo n9 16, de
1976 (n9 50-B/76, na CAmara 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 N9

, DE 1976

Aprova o texto das Emendas i Convençio ConsdtutlYI da
Oraanlzaçio Marfdma ConlllltiYI Intei'Jovernamental
(IMCO), aprovado pela Resolução A.315 (Es. V), de 17 de
outubro de 1974, da Quinta Seuio Extraordln,rla da
Assembléia-Geral da IMCO.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 1:: aprovado o texto das Emendas à Convenção
Constitutiva
da
Organização
Marítima
Consultiva
Intergovernamental (IMCO)- aprovado pela Resolução A.315 (Es.
V), de 17 de outubro de 1974, da Quinta Sessão Extraordinária da
Assembléia-Geral da IMCO.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães p;"to)- As redações finais
lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19Secretário.

São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N9 :Zl9, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da
redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 13, de 1976.
Sala das Sessões~ 19 de junho de 1976.- Ruy Santos.
REQUERIMENTO N9130, DE 1976
Noa termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediat~ . discussão e votação, da
redação final do Projeto de Decreto Legislativo n916, de 1976.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1976.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a
deliberação do Plenário, passa-se à imediata apreciação das redaçõe&
finais, anteriormente lidas.
Em discussão a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n913, de 1976. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se, agora, à
apreciação da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 16,
de 1976.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra,
para uma comunicação urgente, ao nobre Senador Virgílio. Távora,
que falará como Líder.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Uder,
para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·
Inicialmente, lamentamos não esteja aqui presente o aguerrido
representante de Sergipe, nosso eminente colega Gilvan Rocha, que
tanto reclama a ação do Poder Público.
A Maioria, por nosso intermédio, sente-se ufana em comunicar
a este Plenário e, por seu intermédio, ao povo brasileiro, que hoje foi
dado passo decisivo por parte do Governo, no encaminhamento da
solução de um dos problemas que afligem a nossa balança comercial
na parte de fertilizantes, ou seja, o equacionamento da exploração do
potássio de Sergipe.
O Conselho Nacional de Petróleo, ouvido a respeito, definiu a
área comei daquelas em que existe conflito de interesses na mineração, a chamada incompatibilidade de mineração.
De acordo com o art. 54 do Código de Minas, não pode aquela
zona ser objeto de concessão. Portanto, hoje, o Senhor Presidente da
República assina decreto que retira da CPRM a concessão de lavra
naquela zona. Como ficava ainda não completamente definida, a
maneira do Poder Público agir quando da ocorrência do caso
configurado, o Governo aproveitou o ensejo para firmar doutrina, e
está enviando ao Congresso, nesta data, projeto de lei que disciplina
o procedimento quando acontecer o previsto no art. 54 citado.
Srs. Senadores, a concessão é dada à PETROBRÁS, que ex·
plorará o potássio de Sergipe, associada às empresas privadas que
assim o desejarem.

!;Í
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-28EsUt, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a comunicação que recebemos a incumbCncin, momentos atrãs, do Executivo, de fazer chegar
ao conhecimento de V. Ex's c, repetimos, do povo brasileiro.
Trata-se de mais uma demonstração de que o Governo não estava - como tantas vezes aqui afirmado - alheio, inscns!vel, omisso
quanto a esse problema básico, para o sucesso da nossa auto-suficiência cm fertilizantes.
Eram essas as palavras que nos cabia, neste momento, proferir.
(Muito bem' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra,
para explicação pessoal, no nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Para explicação pessoal. Sem rcvis3o do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadorcs:
A Casa, através do ilustre Udcr Virgflio Tãvora, está tomando
conhecimento da solução dada pelo Excclcnt!ssimo Senhor Presidente da República, no caso do potãssio de Sergipe.
Hã cerca de meia hora, tivemos também conhecimento de que
havia sido enviado ao Congresso Nacional Projeto de Lei que dará
autorização à PETROBRÁS para o aproveitamento do potássio
scrgipano.
Desejamos nesta oportunidade congratular-nos com o Governador José Rollcmbcrg Leite, que comandou desde o inicio de seu
Governo os esforços para uma solução do caso do potãssio scrgipano, afirmando que Sergipe uniu-se ao lado do seu Governador:
Senadores, Deputados Federais, Estaduais, Classes Produtoras,
universitários, sindicatos, clubes de serviço, a imprensa c o povo lutaram por uma solução nesse sentido, confiantes na ação do Governo.
Quanto à PETROBRÁS, Sr. Presidente, nós, cm pronunciamentos vários que aqui fizemos, chegamos a solicitar a medida que foi
adotada c a intervenção do Governo, caso verificasse que a empresa
privada a quem estava entregue a tarefa de explorar o potássio não
tinha condição de faze-lo; pedi mesmo que se entregasse à
PETROQUISA esta exploração. Este pronunciamento fizemos no
ano passado, no dia 12 de maio. Depois, vários outros discursos aqui
proferimos, sendo o último no dia 25 de maio passado, onde solicitamos a transcrição de entrevistas concedidas à imprensa, cm Aracaju,
pelo Governador José Rollcmbcrg Leite e pelo Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Djcnal Queiroz, onde pediam ao Senhor
Presidente da República que o potássio de Sergipe fosse explorado
pela PETROBRÁS.
Assim, Senhor Presidente, hoje é um dia de alegria e de festa
para o meu Estado, para o seu povo, para o seu Governador, c para
nós, políticos, que sempre estivemos unidos num só desejo de que fosse resolvido o caso do potássio scrgipano c que ele fosse explorado
pela PETROBRÁS, porque só assim nós tlnhamos confiança de que
o potássio fosse o quanto antes verdadeiramente aproveitado.
Os nossos agradecimentos ao Excelentlssimo Senhor Presidente
da República, General Ernesto Geiscl, pela medida adotada. Agora
temos a certeza de que o potássio scrgipano será explorado.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais havendo que tratar, encerrarei a presente sessão, designando para a
ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 165, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos

Anais do Senado Federal, do Discurso do Prefeito de Londres, Lord
Mayor, saudando o Presidente Ernesto Gcisel, por ocasião de sua
visita oficial à Inglaterra.
-l-

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 166, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso do Presidente da República,
General Ernesto Gcisel, feito em agradecimento à saudação do Prefeito de Londres.

-3Votação, cm turno único, do Requerimento n9 220, de 1976, do
Senhor Senador José Sarney, solicitando a. retirada, em carátcr definitivo,. do Projeto de Lei do Senado n9 72, de 1975 - Complementar, dc"'sua autoria, que dá nova rcdação ao art. 49 do Ato Complementar n9 43, de 29 de janeiro de 1969, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Desenvolvimento.

-4Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 37, de
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer nY 189, de 1976, com voto vencido do Senhor Senador Domlcio Gondim}, que autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especifica, tendo
PARECERES, sob n9s 190 c 191, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc;c
-de Agricultura, favorável.

-5Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer nY 192, de 1976, com voto vencido do S.enhor Senador Domlcio Gondim), que autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especifica, tendo
PARECERES, sob n9s 193 e 194, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; c
-de Agricultura, favorável.
.;...6-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nY 39, de
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer nY 195, de 1976, com voto vencido do Senhor Senador Domlcio Gondim), que autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especifica, tendo
PARECERES, sob nYs 196 e 197, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici- ·
dadc;c
-de Agricultura, favorável.

-7Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n9 225, de 1975, do Senhor Senador Agenor Maria, que dispõe sobre a aposentadoria especial do motorista
profissional, tendo
PARECER, sob nY 349, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Leite Chaves e Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está encerrada a
sessão.

(Levanta-se a sessão às I8 horas e 50 minutos.)

83t1 Sessão da 2tt Sessão Legislativa '!'a 8t1 Legislatura,
em 2 de junho de 1976
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES
Às 14 horas e 30 minutos, acham~se presentes os Srs. Senadores:

do sc.u direito; 'mas o edital não dever~ conter os nomes dos signatários do pedido de cancelamento.
§ J9 Será dispensado o edital quando todos os coobrigados assinarem o pedido.
§ 29 Havendo o coobrigado falecido ou se encontrando em
lugar ignorado, o edital somente mencionará o seu nome.
Art.' 39 Se algum coobrigado quitar o débito, o cancelamento
será feito quanto a esse coobrigado c àqueles que ficaram legalmente
desobrigados pelo pagamento.
Art. 49 ~ facultado a qualquer interessado impugnar funda·
m·cntadamcntc o pedido.
· Parágrafo llnico. Havendo impugnação, ocorrendo dúvida
quanto à validade da quitação ou resultando prcjulzo para terceiros,
o Oficial suscitará o incidente perante o juiz competente ..
Art. 59 Cancelado .o protesto, é vedado aos serventilários do
·respectivo cartório fazer qualquer menção do protesto em certidão
ou documento que fornecerem.
Art. 69 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
·

Adalberto Sena.,.... Altevir Leal- Evandro Carreira- Cattete
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Helvídio Nunes
.....:. Petrõnio ·Portella- Mauro Benevides- Virgílio Tâvora- Wil·
son Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Domício Gon·
dim - Ruy Carneiro - Marcos Freire- Arnon de Mello- Luiz
.Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista.
- Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso .Eurico Rezende- Amaral Peixoto- Danton Jobim- Nelson Car·
neiro -. Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Franco
Montoro - OÚÓ L'ehinann - Accioly Filho - Leite Chaves Evelásio Vieira- Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número re·
gimental, declaro aberta a sessão.
··O Sr. J9-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
f:.lido o seguinte

EXPEDIENTE

Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
PROJETO DE LEIDA CÃMARA N9 39, DE 1976
· (N9 705-C/75, na Cua de origem)

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

•Resdtulndo autógrafos de Projeto8 de Lei sancionados:
N9 73/76 (n9 142/76, na origem), referente ao Projeto de Lei da
Câmara n9 30, de 1976 (n9 2.041-B /76, na Casa de origem), que dá
nova redação ao Artigo 29 da Lei r\9 6.185, de II de dezembro de
1974.
(Projeto que se transformou na Lei n9 6.335, de 31 de maio de
1976.)
N9 74/76 (n9 143/76, na origem), referente ao Projeto de Lei da
Câmara n9 II, de 1976 (n9 56-D /76, na Casa de origem), que acres·
centa parágrafo ao Art. 135 do Código Eleitoral, dispondo sobre
SeçÕes Eleitorais em propriedades rurais.
(Projeto que se transformou na Lei n9 6.336, de J9 de junho de
1976.)

Altera a redaçio de diiiJIOsltivos do Decreto-lei n9 4.238,
de 8 de abril de 1941, que dispõe sobre a (abrlcaçio, o comércio
e o uso de artlgos'plrotécnié:os, e. dá outras providências.
·
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. J9 O Art. 59 do Decreto-lei n9 4.238, de 8 ae abril de 1942,·
passa a vigorar com a s~guintc rcdação:
"Art. 59 Os fogos incluídos na classe B não podem ser
vendidos a menores de 16 (dezcsseis) anos c sua queima é
proibida nos seguintes locais:
a) nas portas, janelas, terraços, etc., dando para a via.
pública c na própria via pllblica;
b) nas proximidades dos hospitais, estabelecimentos de
· ensino c outros locais determinados pelas · autoridades
policiais."

OFICIOS
DO SR. lP-SECRETARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
ENCAMINHANDO À REVISÃO DO SENADO ÃUTOGRAFOS
DOS SEGUINTES PROJETOS:

Art. 29 O Art. 99 do Decreto-lei n9 · 4.238, de 8 de abril de 1942,
passa a ter a seguinte rcdação:
"Art. 99 Os infratores das disposições deste decreto-lei
estão sujeitos a multa de I (um) a lO (dez). vezes o valor de
referência fixado pelo .Decreto n9 75.704, de 8 de maio de
1975, ou por legislação posterior que venha a alterá-lo, as
quais, na reincidência, serão aplicadas cm dobro.
Parágrafo llnico. As multas não eximem os infratores
das sanções penais que couberem, cm caso de acidentes
pessoais c materiais. n

PROJET.O DE LEI DA CÃMARA N9 38, DE 1976
(N9 661-C/75, na Casa de origem)

Dispõe sobre o cancelamenta de registro de protestos de
t(tulos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 O pagamento de titulo protestado assegura ao intcres·
sado o direito de cancelar o protesto.
. § J9 A consignação judicial do valor do título, acrescida de
juros vencidos e mais despesas, !1-Ssegura, igualmente, o direito ao
cancelamento do protesto.
§ 29 Os Cartórios de Registras de Protestos de Tltulos, me·
diante requerimento dos interessados, ou de seus procuradores, c
prova bastante de quitação, farão o cancelamento do protesto
averbando-o à. margem ou no verso do respectivo registro.
Art. 29 Quando o devedor, embora exibindo quitação, não
puder apresentar o titulo, será obrigatória a publicação de editais,
com o prazo de dez dias, para conhecimento de terceiros c resguardo

Art. 39 ·Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
LEGISLAÇÃO CITA DA
DECRETO-LEI N9 4.238, DE 8 DE ABRIL DE 1942

Dlspile sobre a labrlc:açio, o comErcio e o uso de artigos
plrot&nlc:os, e di outras provldinclas.
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-302. Os imóveis que se encontram na posse da Universidade
Art. 59 Os fogos incluídos na classe B podem ser vendidos a
quaisquer pessoas. inclusive menores, sendo sua queima proibida foram desapropriados, em· maior porção, por força do Decreto
n9 39.778, de 13 de .ag0sto de 1956, pura complementação da área
nos seguintes lugares:
necessária
à instalação da Cidade Universitária daquela autarquia,
a) nas portas, janelas, terraços etc.. dando para n via pública e
tendo sido, entretanto - pelos termos das sentenças judiciais ex·
na própria via pública;
b) nas proximidades dos hospitais, estabelecimentos de ensino c propriatórias c rc.~pectivas transcrições no Registro de ImÓveis- in·
corporados <lO património da União.
outros Joc:lis determinados pelas autoridades policia(s.
3. Dia~te do exposto e entendendo ser necessário que se au·.
Art. 99 Os infratores das disposições deste Decreto-lei serão torize previamente a transferência dos imóveis para o patrimõnio da
punidos, ajuízo das autoridades, de acordo com a.s disposições desta Universidade Federal de Minas Gerais, opina o Serviço do Patrimô·
nio' da União, com apoio da Secretaria-Geral do Ministério da
Lei com multas de :mosoo a 2:000500 e do dobro na reincidência.
Fazenda,
pela expedição de lei autorizando a medida, com o que se
Parágrafo único. As multas não eximem os infratores das san·
cõcs penais que couberem, em caso de acidentes pessoais e materiais. estará atendendo ao objetivo do citado Decreto n9 39.778/56,
podendo a autarquia promover posteriormente a permuta preten·
dida, na forma prevista na Lei n9 6.120, de IS de outubro de 1974.
4. Concordando com os pareceres, tenho a honra de submeter à
elevada
consideração de Vossa Excelência os anexos projeto de
Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de
mensagem ao Congresso Nacional e anteprojeto de lei.
Finanças.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito.- Mário Henrique
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 40, DE 1976
Slmonsen, Ministro da Fazenda.
(N9 1.793-B/76, na Casa de origem)
LEGISLAÇÃO CITADA
De Iniciativa do Senhor Presidente da República
DECRETO N9 39.778, DE 13 DE AGOSTO DE 1956
Dl!põe !Obre a traR!ferênc:la de terrenos da Unlilo para o
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,
patrlmõnlo da Universidade Federal de Minas Geral!.
os terrenos contrguos i atual área da Cidade Universitária da
o •••••• '
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica autorizada a transferência, para o patrimônio da
Universidade Federal de Minas Gerais. dos terrenos da União e benfeitorias existentes, situados em Belo Horizonte, compreendidos no
polígono descrito do Decreto n9 39.778, de 13 de agosto de 1956,
com as áreas de 52.000.00 m: (cinqUenta e dois mil metros quadra·
dos), 60.257.00 m'· (sessenta mil duzentos c cinqUenta c sete metros
quadrados), 27.390,00 m: (vinte e sete mil trezentos e noventa metros
quadrados). 77.000,00 m: (setenta e sete mil metros quadrados),
11.000.00 m: (onze mil metros quadrados) e.43.332,50 m' (quarenta e
três mil tr::zentos e trinta e dois metros e cinqUenta decímetros quadrados). perfazendo um total de 270.979,50 m: (duzentos e setenta
mil novecentos c setenta c nove metros e cinqUenta decímetros quadrados). cujas escrituras de aquisição foram transcritas sob os números 12.518, 16.955. 20.207, 14.201, 19.150 e 16.509, respectivamente,
no 69Ofício do Registro de Imóveis da Comarca da referida cap.ital.
Art. 29 A transferência dos terrenos indicados no Art. (9
efetivar·se-á mediante termo a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
t\rt. 3~ Esta Lei entr:1rá cm vigor na d;lla de sua publicação, revog<ldas <IS disposições em contrário.
MENSAGEM N9 017, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 5I da Constituição, tenho a honra de
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a transferência de
terrenos da União pura o patrimônio da Universidade Federal de Mi·
nas Gerais".
Brasília, em 17 de fevereiro de 1976- Ernesto Gelsel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 450, DE 26 DE NOVEMBRO
DE 1975, DO MINISTI:.RIO DA FAZENDA

I

I

I'

!

Excelent!ssimo Senhor Presidente da República .
A Universidade Federal de Minas Gerais pretende realizar permuta com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tendo por
objcto terrenos que vem utilizando c são necessários à abertura du
Avenida Presidente Carlos Luz, naquela Capital, e lotes urbanos dé
propriedade municipal.

Universidade de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con·
fere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e tendo em vista o dis·
posto nos artigos 59, letras g, h, I, m e n, e 69 do Decreto-lei
n9 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. !9 São declarados de utilidade pública, para fins de desa·
propriação, inclusive as benfeitorias que neles existirem, os terrenos
interiores, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, caracterizados pelo polígono adiante descrito: partindo do
ponto obtido pelo encontro do prolongamento do alinhamento da
margem sul da rua Padre Pedro Chaves com o alinhamento da mar·
gem oeste da avenida das Palmeiras, em direção 02901' NW, azimute
verdadeiro, numa distância de 312,19 metros, até o encontro da
divisa do lado sul dos terrenos da Caixa D'água da Pampulha com o
alinhamento da margem oeste da citada avenida das Palmeiras.
Deste vértice, com o azimute verdadeiro de 08905' SW, numa dis·
tância de 369,91 metros até o ponto de encontro do ãt1nliamento da
margem leste da avenida Pampulha com a divisa do lado sul da esta·
ção de tratamento d'água da Pampulha. Daí, pelo alinhamento
da aludida avenida da Pampulha· e seguindo a· curva por ele descrita
até o encontro do alinhamento da mesma avenida com o prolonga·
mento do alinhamento sul da rua Exp. Hereny da Costa. Desse
ponto, com 'o azimuté de 66902' SW, numa distância de 29,54 m até
a junção da estrad·a que segue em direção à localidade denominada
Engenho Nogueira, margeando o córrego do Mergulhão, com o
alinhamento da margem sul da rua Exp. Hereny da Costa. Dai, com
o azimute de 01946' SW e num comprimento de 646,30 m, até um
ponto afastado cerca de 25 m à direita da referida estrada do vale do
córrego do Mergulhão. Desse ponto, com azimute verdadeiro de
05933' SW e comprimento de 72,34 m, até um ponto ainda na mesma
estrada. Em seguida, o polígono fica compreendido, conforme a
ordem de descrição, pelos seguintes lados: azimute verdadeiro de
10915' SW e. comprimento de 421,72 m; azimute verdadeiro de 00956'
SW e comprimento de 1.538,20 m; azimute verdadeiro de 05941' SW
e comprimento de 343;30 m; azimute verdadeiro de 16933' SW e
comprimento de 115,80m; azimute verdadeiro de 11928' SE e compri ..
mento ·de 145,91 m; azimute verdadeiro de 78914' NE e comprimento
de 539,33 m; azimute verdadeiro de 63916' NE e comprimento de
146,69 m; azimute verdadeiro de 47922' NE e comprimento de 137,29
m; azimute verdadeiro de 33909' NE e comprimento de 148,11 m;

-31azimute verdadeiro de 14906' NE e comprimento de 213,43 m;
Tal preceito veio crhir uma disparidade de tratamento dos direiazimute verdadeiro de 24912' NE e comprimento ele 119,50 m; tos dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores comuns, constituin·
azimute verdadeiro de 41955' NE e comprimento de 131,71 m; do-se em odiosa discriminação.
azimute Verdadeiro de 29912' NE e distância de 1}6,84 m; azimute
Bem por isso, a presente propositura visa extirpar do campo da
verdadeiro de 69~32' NE e comprimento de 214,54'"m; azimute verda· legislação trabalhista a ,mencionada disparidade, possibilitando a
deiro de 70921' NE e comprimento de 59,46 m; com azimute de igualdade de tratamento dos trabalhadores brasileiros, no . •cante à
27940' NE e comprimento de 92,59 metros. Deste ponto, segue a di· prescrição de seus direitos.
visa do lado oeste dos terrenos pertencentes ao Ministério da
Com esta medida, o termo inicial do biénio prescricional será
Guerra, em toda a sua extensão até o ponto de confluência das aquele da data da extinção do contrato de trabalho, c não mais da
·divisas do Ministério da Guerra, do Lar dos Meninos e dos atuais data da violação do direito do empregado, de conformid~dc com o
terrenos da Cidade Universitária de Minas Gerais, daí seguindo a estatuído para os trabalhadores rurais.
divisa entre os aluais terrenos da mesma Cidade U~iversitária e os
Por outro lado, objetiva, também, a presente propositura desesterrenos pertencentes ao Lar dos Meninos e a outros; até o alinha·
timular a prática generalizada, por r'lrtc de maus patrões, consisten·
mento da margem sul da rua Padre Pedro Chaves, do}lde segue o te na sonegação de direitos a seus empregados, ameaçando-os de
mesmo alinhamento até o ponto obtido pelo encontro !!lo alinha· dispensa sumária, caso intentem reclamação trabalhista.
mento da margem sul da rua Padre Pedro Chaves com õ alinha·
Fica o empregado, nesse caso, impedido de interromper a presmento da margem oeste da avenida das Palmeiras.
crição de seu direito, por não poder ingressar em juízo sem risco de
Art. 29 Desiinam-se os referidos terrenos à complementação da perder o emprego.
área necessária à construção da Cidade Universitária da Univcr·
Entretanto, tornando imprescritível o direito do empregado
sidade de Minas Gerais. ·
durante a vigência do contrato de trabalho, retira-se do empregador
Art. 39 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, injusto a disposição coerCitiva acima relatada, posto que ao término
ficando revogadas as disposições em contrário.
da relação de emprego restarão intactos os direitos de seus empregaRio de Janeiro, 13 de agosto de 1956: 1359 da Independência e dos c por eles responderá o empregador relapso, com todos os
689 da República. -JUSCELINO KUBITSCHEK - Clóvis Salga· acréscimos legais.
do- Henrique Lott- José Maria Alkmln.
Estas as razões. da apresentação desta propositura que, por certo,
se
juntarão e outras sabiamente formuladas pelos nobres pares.
(Às Comissõ~s de Educação e Cultura e de Finanças.)
Sala das Sessões, 2 de junho de 1976.- Orestes Qu,rda.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
- A Presidência comunica que, nos termos do inciso XI do art.
239 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Requeri·
mento n9 504, de 1975, do Senhor Senador Itamar Franco, solicitan·
,do informações ao Banco Nacional da Habitação tendo em vista a
tramitação nesta casa do Projeto de Lei do Senado n9 165, de 1975,
determinando que se proceda aos cálculos dos juros e correção
monetária trimestral dos depósitos do Fundo de Garantia do Tem·
po de Serviço, em virtude de ter terminado o prazo regimental sem
que aquele banco se pronunciasse a respeito.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, pro·
jctos de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secrctário.
São lidos os seguintes
PROJETO D;~ LEI DO SENADO N9139, DE 1976
D4 nova redaçio ao artigo 11 do Decreto-lei n9 5.452, de
19 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 O artigo II do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de
1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. II. Não havendo disposição especial em contrário
nesta Consolidação, prescreve em dois anos, a contar da ex·
tinçiio do contrato de trabalho, o direito de pleitear a repara·
ção de qualquer ato infringente de dispositivo nela contido."

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N9 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. II. Não ha vendo disposição especial em contrário nesta
Consolidação, prescreve em dois anos o direito de pleitear a repara-·
ção de qualquer ato infringente de dispositivo nela contido.
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(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação
Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 140, DE 1976
Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9 221, de 28 ·de
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteção e estímulos i pes.ca.
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. (9 Acrescente-se ao art. 28 do Decreto-lei n9 221, de 28 de
fevereiro de 1967, o seguinte§ 19, renumerando-se os existentes para
29 e 39, respectivamente: ·
"Art. 28. . ..................................... .
§ 19 A autorização de que trata este artigo será
obtida mediante a comprovação de que o interessado í:
colonizado ou sindicalizado.
••••• '.o ••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

J ustlficaçio

O espírito extremamente burocratizante imposto por algumas
Delegacias da SUDEPE, com relação às autorizações para a pesca
profissional, em conformidade com o Decreto-lei n9 221/67, está
prejudicando tanto os pescadores profissionais quanto os sindicatos
a que esses se vinculam.
Com efeito, na cidade de Santos, por exemplo - segundo infor·
ma o Sindicato dos Pescadores local- a Delegacia da SUDEPE está

Inspirou-nos a apresentação deste projeto de lei a disposição
contida no urtigo IOda Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973, ln verbis:
"Art. 1O. A prescrição dos direitos assegurados por est~
lei aos trabalhadores rurais sq ocorrerá após dois anos de cas·
saçilo do contrato de trabalho."

Justificação

-32a exigir aos pescadores. para dar-lhes a necessária autorização, que
comprovem a condição de "colonizados".
Ora, a condição de pescador colonizado somente é poss!vel
provar por quem esteja em dia com as mensalidades devidas à
colõnia, eis que aos em atraso não se fornecem os documentos correspondentes. Nc:cessãrio lembrar que os atrasos não são uma demonstração de mau proceder dos pescadores, senão que conseqUencia inevitãvel da sua ordinariamente dillcil situação financeira.
O que ocorre é que muitos pescadores, necessitados da autorização para poder sobreviver, humilham-se diante dos donos de
embarcações e pedem o dinheiro adiantado.
Aquela referida situação de permanente dificuldade 'financeira
não permite ao pescador contribuir. ao mesmo tempo, para duas
entidades (Colõnia e Sindicato), do que resulta enfraquecerem-se os
sindicatos.
Tal situação bem que poderia ser resolvida no próprio âmbito
da administração, sem precisar ficar consignada expressamente na
lei. Contudo, como a tendcncia é sempre a de dificultar ao invés de
facilitar, melhor que se esclareça definitivamente a questão, estabelecendo a alternativa, como feito neste projeto. Quer dizer, para
obtenção da autorização, o pescador poderã comprovar tanto a
filiação ao slncllcato quanto à colónia.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1976.- Nel110n Carneiro.

Todos sabem que sempre virâ. Não se sabe, porém, quando
chegará. Às vezes com demora, outras com incõmoda repetição,
sempre acompanhada de inapagâveis seqUelas.
De minha lembrança, duas novidades a seca de 1976 propicia. A
primeira é a de que, através de lei, se pode provocar ou, pelo menos,
criar condições para que o terrível flagelo ocorra. E a constatação, se
oferece aspectos trágicos, tem também o seu lado pitoresco.
Disseram os técnicos, não faz muitos anos, pois que ainda na
memória do Senador Saldanha Derzi, que parte do território de
Minas Gerais também é Nordeste, que integra o fatídico Pollgono e
que, por essa razão, deveria participar dos incentivos fiscais distri-,
buldos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste SUO EN E.
Fez-se a lei para sacramentar a inusitada inspiração tecnocrata e
o Estado mineiro, do Senador Magalhães Pinto, do Prcitomártir, dos
Andradas, de Milton Campos e de tantos outros varões de Plutarco,
agora cstâ convivendo c parcialmente sofrendo, não sei ao certo se
por efeito da lei ou da prqximidadc geográfica, ou de ambas, as
agruras de longa c comprometedora estiagem.
·
Não desejo ser omisso. Se não referi, de saída, o Senador Gustavo Capancma, não foi, absolutamente, porque lhe negue títulos,
pois que os tem muitos e cobiçados,.mas porque as construções jurídicas, tão ao gosto de sua curiosidade científica, o afastam, em geral,
dos aspectos prosaicos do cotidiano.
Jâ em relação ao Senador Itamar Franco, o aparente esqueLEGISLAÇÃO CITADA
cimento
tem outra justificativa. t que pertence ao outro lado das
DECRETO-LEI N'221, DE28 DE FEVEREIRO DE 1967
Alterosas,
onae de leve chega o marulho da proximidade oceânica,
Dlsp3e 110bre a proteçio e estfmulosl pesca
região densamente industrializada. E os seus ouvidos não se cansam
da audição, preferencialmente, do estrídulo mas recompensador
barulho da Manchester mineira.
Art. 28. Para a obtenção de matricula de pescador profissional
Certo é que a seca chegou a Minas Gerais. 1:: a primeira das duas
é preciso autorização prévia da Superintendência do Desenvolvinovidades que anunciei. Chegou, emlíora parcialmente, na terra do
mento da Pesca (SUDEPE), ou de órgão nos Estados com delegação
passado e do presente, das siderúrgicas ,que poluem, mas que estão
de poderes para aplicação e fiscalização deste Decreto-lei.
triplicando a produção de aço do País, das cidades e monumentos
9
§ 1 A matricula será emitida pela Capitania dos Portos do
seculares, das pastagens sem fim e dos rebanhos de que se orgulha a
M inisté:rio da Marinha, de acordo com as disposições legais vigentes.
criação
nacional, das hidrelétricas que lhe dão força, iluminam e
§ 29 Aos aprendizes será expedida matricula provisória.
igualmente servem aos Estados vizinhos .
Prouvera Deus que não tivesse chegado. Mas a seca chegou. A
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agr.icultura e culpa é da lei? Parece. Pelo menos, não julgo excessivamente
desarrazoada ou impertinente a sua contribuição.
e de Assunto.! Regionais.)
1:: que não se alteram, impunemente, os desígnios da Natureza.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os projetes lidos
Mais uma prova. Contrariando tal ensinl\mento, embora coin
serão publicados e encaminhados às comissões competentes.
idênticos propósitos, o nobre Senador Ruy Santos, que, mais do que
Sobre: a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. IV-Secretário.
Vice-Líder com cadeira cativa, é o fraternal amigo e conselheiro que
1:: lido o seguinte
todos estimam e admiram, estribado no exemplo do passado recente,
através de lei, para cuja aprovação desenvolveu encarniçado traREQUERIMENTO Nv2JJ, DE 1976
balho nesta Casa, ampliou a jurisdição do Banco do Nordeste, de
modo a contemplar mais uma cidade mineira.
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que os
Mais uma lei. Vou mais adiante, mais um incentivo à seca.
P~ojc:os de: Lei ~a Câmara n'f 86, de 1975 c 35, de 1976, tenham traA
segunda novidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reside no
mllaçao cm conJunto.
Sala das Sessões, c:m 2 de junho de 1976.- Accioly Filho, Presi- próprio tipo da seca, se é que se podem tipificar as secas. A deste
ano, salvo as exceções confirmadoras da r~gra, não é exatamente ·
dente d:1 Comissão de: Constituição e Justiça.
aquela de.que falou um bravo representante nordestino em imagens,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento diria melhor, em linguagem candente: "Terra esturricada, leitos
lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do dis- vazios de rios intermitentes. Açudes secos."
posto no :1rt. 279, II, "c", do Regimento Interno. (Pausa.)
A seca é daquelas que podem ser tachadas de s<:_,ca adjetivada.
Seca-verde,
não ficaria bem. Melhor será qualificá"la de secaO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Hã oradores inscrimolhada.
.
.
' ·~
tos.
Na verdade, mormente em termos do Piauí, as chuvas chegaram
Tcm a palavra o nobre Senador Helvídio Nunes.
em dezembro. E com elas · as sementes, lançadas na terra,
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Pronuncia o se- germinaram. Contrariando as expectativas, a quase normalidade da .
guinte discu~so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. época invernosa na região, as chuvas não faltaram em janeiro. Em
Senadores:
fevereiro, no que, mais uma vez, descumpriram o costume, choveu o
O assunto de que me vou ocupar na: tarde de hoje é seco, ârido. mínimo indispensável ao crescimento das plantações. A partir de
Destu fcitu, não de modo totul, completo, mas parcial, com incidên· março, porém, fugiram, desapareceram, foram embora, exatamcnte
cia sobre áreas dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Ceará, quando os agricultores, já com os braços estendidos, sonhavam com
Pernumbuco e Piauí.
a colheita.
• • • • • • •
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Aconteceu, então, a perda irreparável, o desânimo, a frustração. nuvens que poderiam gcrâ·las também desapareceram, de tal sorte
Daí a prudência, a cautela da SUDENE no reconhecer a crise. que os aviões, ao retornarem, o que ocorreu prontamente, jâ não
Primeiro, afirmou a falta de chuvas e, num segundo estágio, a seca mais puderam fccundâ·las.
com todas as letras, em pelo menos cinco pontos do Nardeste c no
Sr. Presidente c Srs. Senadores. Avivada a minha memória c nar·
Norte de Minas Gerais, no Centro-Sul da Bahia, no Oeste de Per· rado o episódio ligado aos caprichos, às vezes exagerados, da Nature·
nambuco e do Ceará e Sudeste do Piauí.
za, certo é que o Governo, através dos seus órgãos cspcclficos, jâ
Interessante observar é que os índices pluviométricos, em 1976, começou a enfrentar o flagelo, rcadotando 'os rotineiros c acolhendo
não foram tão escassos quanto os dos invernos próximos pretéritos. novos processos de com bate.
Ao contrário, quase que atingiram os normais. O que ocorreu, de
O Sr. Mauro Jleaeyldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
fato, foi a mâ distribuição. Choveu bastante cm alguns períodos, mas
·
não choveu, exatamente, nos dias que precedem a maturação. Duas aparte?
chuvas teriam, na ocasião propícia, salvo aproximadamente oitenta
O SR. HELV1DIO NUNES (ARENA- PI)- Com todo o
por cento das plantações.
prazer.
Certo é que verde ou molhada, ou qualquer outro qualificativo
que se lhe dê, a seca de 1976 estâ, mais uma vez, no Nordeste. E com
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Hclví·
ela, mais P[Opriamente, na sua esteira, um terrível elenco de dificul- dio Nunes, V. Ex•, nesta Casa, jâ h·avia captado a nossa admiração
dades, de sofrimentos, de angústias, de mazelas.
como o grande tributarista, sempre aqui cnfocando problemas reTenho para mim, jâ agora, que os legisladores, quer recrutados !acionados com a legislação do Imposto sobre a Circulação de Meros do passado, quer o sejam os do presente, não encontrariam rcmé- cadorias. Vârios pronunciamentos de V. Ex•, quanto a esta matéria,
dio para socorrer a situação.
fizeram com que cm torno do seu nome crescesse uma aura de autori~ certo que .âreas territoriais pode~ integrar ou deixar de dadc, comó dcfcnsorintransigcntc c categorizado de uma prerrogati.
integrar, mediante simples artifícios legais, esta ou aquela região; é ·Va q~e. até hoje permanece inalcançada, porque o Governo, tanto na
certo, dependendo do grau das corrvicções espiritualistas, que muitos . admm1stração atual, como nas anteriores, .se nega, peremptoriamelJ·
creditam a. estes expedientes legislativos o chamamento ou o te; a modificar os critérios da sistemática do !CM. Vejo V. Ex• deixar
desencadeamento de calamidades; é certo, enfim, que a Natureza, no de abordar momentaneamente assuntos tributârios,.para focalizar a
afã de demonstrar a falibilidade humana, faz das suas por através de problemática das secas no Nordeste, fazendo-o cm novo estilo, vaza.
inúmeras manifestações, entre as quais a de castigar com estiagens do' numa fina c elevada ironia, com criticas accr~as às distorções
âreas que, normalmente, nãç deveriam sofrê-las.
verificadas no atendimento àquela região, inclusive, na delimitação
Mas também é certo, e recerto, que nenhum legislador se aven· gcogrâfica da. ârca do Pollgono, com aquela abrangência surprc·.
turarâ, por medo do ridículo ou do deboche, ou de ambos, a disci· cndcntc do Estado de Minas Gerais. Y.. Ex• destacou que para lâ
plinar a distribuição das chuvas que se precipitam no Nordeste, :têm sido carreados os incentivos fiscais. O Banco do Nordest~·
sobretudo no polígono real das secas. Ainda porque, mesmo por deli· promove ali aplicações através de uma agência instalada, salvo
ciência pessoal, humanamente explicável, se alguém tentasse tal pro· engano, na Cidade de Montes Claros. Nobre Senador Helvídio·
posição, esbarraria na impossibilidade de contar com um dos ele· Nunes, quero chamar a atenção de V. Ex•, no instante cm que, a esta
mentes essenciais à elaboração da lei.:.... a coação.
11ltura do seu brilhante discurso, tece considerações cm torno do
De fato, contra quem seria dirigida? Quem a suportaria? Qual a plano assistencial, para as providências que estão sendo anunciadas
maneira de aplicâ-la? Em uma palavra, como e contra quem seria ·par.a o Nordeste. ~que, nobre Senador Hclvldio Nunes, no próximo
exercida a coação?
ano, nós vamos assistir à transcorrência do primeiro ccntenârio
Outra fórmula, outra via, outro caminho hã de ser buscado.
daquela grande seca de 1877, cm torno da qual tanto se escreveu para
Antes de fazê-lo, porém, não me posso furtar à revelação, a par realçar aqueles episódios cruciais que marcaram, pelo sofrimento,
da gravidade, da seriedade e dos efeitos catastróficos das secas, de pela angústia, a escrava gente nordestina. Veja V. Ex•, Senador, a
dois fatos que assumem foros de originalidade.
seca ocorre ciclicamente no Nordeste. Pois bem, a cada calamidade,
O primeiro, traz a marca inconfundível da capacidade de pre· surgem planos de emergência, que deveriam sc:r elaboradas com
visão da gente mineira; o segundo, mostra que até mesmo as situa· antecedência, para exeqUibilidade no ano da catástrofe. Agora mes·
ções trágicas guardam, muita vez, um resíduo de pitoresco.
mo, anuncia-se o tJl.l "Projeto Sertanejo",. que seria uma solução
Ensina a sabedoria popular que, de esmola grande, cego descon· apresentada pelo Engenheiro José Lins de Albuquerque, diverso
fia. Pois bem, desconfiados das benemerências recebidas, os daquelas frentes de serviços tradicionais, mas consubstanciando uma
mineiros, declarados nordestinos através de lei, entenderam de nova formulação de politica assistencial para o Nordeste. E o. que vê
consolidâ-las. E; scm.perda de tempo, convocaram o Departamento V. Ex• c o que vemos nós, Senador Hclvídio Nunes? ~ que este
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS e a Comissão de Plano ainda vai ser submetido ao Conselho de Desenvolvimento EcoDesenvolvimento do Vale do São Francisco- CODEVASF.
nômico, enfrentando longos trâmites burocráticos, até que possa
Em resultado, dos projetes na ârea do Polfgono das Secas, com realmente ser aplicado no Nordeste. ~ uma pena que isso continue a
o total de 866.280 hectares previstos para irrigação, obtiveram, como ocorrer na nossa região, nobre Senador pelo Estado do Piauí.
bons mineiros, a localização de 601.750 hectares em seu Estado,
O SR. HELV1DIO NUNES (ARENA- PI)- Nobre Senador
enquanto aos oito restantes - Piauí, Cearâ, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Paraíba, Bahia, Sergipe e Alagoas, que não integram o Mauro Bcncvidcs, quero agradecer às referências inicialmente feitas
fatídico Pollgono por meio de lei, mas por força da natureza, caberâ por V. Ex• a respeito das mat~rias, cxatamcntc daquelas de que mais
me tenho ocupado nesta Casa.
a perspectiva de irrigação de apenas 264.530 hectares.
Menciono, agora, o segundo fato.
Quanto à segunda parte do discurso de V. Ex•, também parti·
Os mais res'pciti\veis jornais. áo Pais noticiaram, com relativo cipo dos temores generalizados da nossa região, cm relação a 1877,
apenas com uma diferença, qual seja a de que os ccarcnses ocupam
destaque, que a Fundação Cearensc de Meteorologia FUNCEME, especializada na provocação de chuvas, por isto mes- uma posição destacada. ~ que, havendo nuvens, os ccarcnses estão
mo denominadas artificiais, emprestou, com o espírito de solidaric· aparelhados para fecundá-ias, enquanto o resto do Nordeste não
dadc que marca os irmãos da Terra do Sol, os seus aviões, para socar· dispõe da Fundação Cearcnse de Meteorologia.
rcrcm o Estado montanhês que padece os efeitos de longa estiagem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os meus· votos, porém, são no senEis que, .inesperadamente, as chuvas também fugiram do Ccarâ. tido de que, feito o combate que se impõe, prestada a assistência
E o que é pior, pois que insondáveis os desígnios da Providência, as neccssâria, o Governo Federal se volte para uma programação geral,
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vo q10c lhe foi atribuído no Plano de Irrigação, mas, que estabeleça
um plano no sentido de que se evitem as conseqUências das secas,
que, por certo, ciclicamente virão. Muito obrigado pela contribuição
de V. Ex•
Desta feita Sr. Presidente, Srs. Senadores, segundo estou in·
formado, os trabalhadores admitidos nas frentes de serviço percebe·
rão o salãrio mínimo, sem descontos e sem a presença dos vorazes
fornecedores de gêneros aliment!cios, que corroiam, cm proveito de
poucos, o ganho de todos.
Claro que a minha preocupação primeira é pela sorte dos
flagelados, sujeitos, muitas vezes, a grande::. deslocamentos.
t. o lar distante. t. a ausência da famflia. t. a ãgun contida nos
tambores de ferro c nos grandes potes de barro, diariamente
realimentados. t. a comida feita debaixo da latada, onde também descansam os corpos após as fatigantes jornadas. t. a grande espera de
chuvas no próximo inverno.
Não me parece oportuno falar, neste instante, sobre os
programas que precisam ser elaborados para combate às secas.
Muito menos avaliá-los.
Agora, é a calamidade que precisa ser enfrentada, é a emergência que necessita de ser superada. E vou mais longe, enfrentada e
superada, contribuindo-se para que as áreas assoladas retirem, do
trabalho realizado, a maior soma de rcsuÍtados materiais permanentes.
Sei da importância da infra-estrutura a ser montada, humana e
material, para que a assistência e a imprescindível fiscalização ocorram. Mas sei também da capacidade e da experiência adquiridas em
idênticas situações anteriores.
Importa, agora, que as deficiências e os erros cometidos no
passado não se repitam.
Açudes de pequeno, médio e grande porte precisam de ser cons·
truídos. entre os quais o de São Lourenço, no Município de São
Raimundo Nona to, já estudado, inclusive, pelo DNOCS.
Poços tubulares, em toda a área castigada, haverão de ser perfurados. Nilo é possível dcssedentar homens c gados buscando água,
às vezes, a mais de trinta quilômc~ros de distância.

o

As estradas vicinais e as de responsabilidade exclusiva dos muni·
cípios, denominadas carroçáveis, prestam-se à fixação do homem à
terra. através de trabalhos de recuperação c melhoramento.
As grandes rodovias federais- BR-020 e BR-407- convém se·
jam retomadas c prolongadas, respectivamente, nos trechos que correspondem à incidência da seca.
O Sr. Ruy Santos (ARENA aparte?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. HELVlDIO NUNES (ARENA- PI)- Com todo o
prazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- As chuvas não chegaram,
mas, ainda assim, fizeram com que V. Ex• voltasse à tribuna do
Senado Federal, para um admirável discurso, cheio de farpas, farpas
que não ferem, porque partidas de V. Ex• Mas o nosso consolo,
quanto à inclusão de parte de Minas no Polígono das Secas, e com
número elevado no que toca à irrigação é que o Nordeste venha a
beneficiar-se com isto. Minas, irrigando-se, pode irrigar-nos também, ao menos com o prestigio mineiro, de l!der ou de co-l!der da
Naçilo, no lado de São Paulo, ajudando-nos no nosso sofrimento e
envidando esforços para que saiamos do estado em que nos
encontramos.

I
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O SR. HELVlDIO NUNES (ARENA- PI)- As farpas são
mais de V. Ex•, nobre Senador Ruy Santos, manifestada no aparte
com que acaba de me honrar, do que propriamente minhas. Muito
obrigado pela colaboração de V. Ex• ao discurso que faço na tarde
de hoje.

Acima de tudo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, há que evitar o
êxodo populacional. Não é admissivel que grandes contingentes de
nordestinos, sobretudo da mocidade, de braços mais fortes e capazes, a cada refrega climática, abandonem a região, à falta de
oportunidades de sobrevivência.
A força telúrica é uma realidade incontestável. Todavia, não se
prendem e não se fixam as populações à terra com leis, ou decretos,
mas com atas c obras palpáveis, que lhes proporcionam o sustento,
em situações críticas, a todos concedem participação nos resultados
gerados. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao. nobre Senador Evelásio Vieira.

Ô SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com o assunto chuvas, sob o céu político de Brasília, nuvens
esparsas se movimentam, caminham para ponto convergente e, se
houver densidade, poderá haver raios e trovoadas, tempestades, sobre a classe política.
Falamos subjetivamente, para que objetivamente nada aconteça.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hã seis meses, em novembro últi·
mo, ciente dos estoques de cereais existentes nos vários pontos do
Pais, ciente do desenvolvimento das safras agrícolas neste Pais, o
Governo Federal, senhor absoluto da situação na área da agropecuâria brasileira, tranqUilamente, com a sua grande responsabilidade,
transmite ao povo brasileiro, através do seu principal arauto do setor
da agropecuâria, o Ministro da Agricultura, em entrevista à Imprensa de Brasília, o seguinte:
"0 Governo tem a responsabilidade de remunerar bem
o produtor sem transmitir maiores tensões no orçamento do
consumidor."
Palavras do Ministro Alysson Pau'linelli, principal responsável
do Governo no setor da agricultura e da pecuária brasileiras. O que
está acontecendo? O Governo preocupado com o aumento do custo
de vida, que sobe, fantasticamente. Mas, o pior: o Governo, que jâ
deveria ter adotado as medidas no sentido de evitar esse crescimento
dos preços dos gêneros alimentícios, dos produtos hortifrutigranjei·
ros, convoca a Imprensa e anuncia bombasticamente: "Vamos cor·
tar o crédito, vamos intervir, vamos colocar os intermediários na
cadeia!"
E criou um trauma naqueles que se dedicam à comercialização.

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores, hã intermediários gananciosos, mas a grande maioria
neste Pais não o é, procura obter a remuneração do seu capital, do
seu trabalho, mas com o sentido de proporcionar o desenvolvimento
desta Nação. Parece, assim, que estamos voltando a passado recente,
quando havia aquela "onda" e se fabricava aquela imagem- que foi
para o exterior tão distorcida e comprometedora ao País de que o
Brasil era só de subversivos, .de comunistas, de corruptos, de :gorilas. Parece-me que este comportamento não está correto, de o
Governo criar esta imagem dos brasileiros, e que está sendo mal vista
no exterior. Se há intermediários que merecem ser punidos, é preciso
que se diga, também, que o Governo é o principal responsável pela
alta que vem ocorrendo no custo de vida, nos últimos meses, neste
Pais, e esta Casa, através de representantes do Governo e da Oposiçiio, principalmente, tem feito advertências ao Governo, chamado a
sua atenção para o que vem ocorrendo neste setor. Todavia, ele se
tem mostrado insensível ou incapaz para adotar medidas de contençiio c!os preços. Os gêneros alimentícios têm sofrido majorações
elevadíssimas, levando uma parcela, sempre maior, de brasileiros, u
alimentar-se menos. Somos, por este motivo, uma população, na sua
ampla maioria, subnutrida e debilitada. Mas não(: somente os produtos agrícolas que têm' acréscimo nos preços, são os aluguéis, a
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seus aumentos, e as majorações de tarifas nos serviços públicos. Os
preços dps produtos agrícolas têm crescido acentuadamente, em razão da ga"nância de muitos intermediários. ~verdade.
O Sr. Ruy. Santos (ARENA aparte?

BA).- Permite V, Ex• um

aumentos dos produtores fertilizantes que- ninguém desconhecena sua maioria, não são empresas nacionais, talvez por isso.
Porque os preços das máquinas agrícolas, seus implementas e as
peças de reposição subiram também em seus preços, a nada aconteceu aos fabricantes na ânsia de maiores lucros. Também para os
fabricantes de máquinas agrícolas, de implementas, não houve nada,
não se tem conhecimento de que serão suspensos os créditos dessas
empresas.
Vejamos o que dizem alguns Secretários de Agricultura a
respeito da comercialização e seus efeitos nos Estados.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- ~ verdade, porém
muito mais pela incúria governamental. Esta, a grande verdade.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
Ouvirei, dentro de instantes, com o maior prazer, os nobres
aparte?
Senadores Evandro Carreira e Ruy Santos.
Porque faltam silos e armazéns;
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Vou, então, pela
Porque faltam meios de transportes adequados, prevalecendo o ordem, ouvir o Senador Evandro Carreira, que foi o primeiro a
rodoviário ao ferroviário, ao marítimo e ao fluvial. Transporta-se solicitar o aparte, e ouvirei, na seqUência, o ilustre representante da·
sal, em caminhões, do Nordeste para o Sul, e depois, por mais incrí- Bahia, Estado que é um grande produtor de milho e que não tem
vel que pareça, parte desse sal é levado novamente para o consu- uma indústria de rações para aves; e, em razão disso, o baiano
midor nordestino, num. País que importa petróleo, que precisa de aço exporta o milho para São Paulo, provavelmente, e compra de São
para os seus caminhões, que importa borracha para os pneus desses Paulo frangos e ovos, que são transportados. em caminhõ~s para a
mesmos veículos.
Ba~ia, E, posteriormente, ouvirei V, Ex•, também, com o maior
Porque as estradas vicinais são péssimas:
.
prazer, Senador Eurico Rezende.
Porque as nossas ferrovias são arcai~as e não estão aparelhadas
Ouço, agora, o Senador Evandro Carreira.
para o transporte de granéis, e a indústria automotiva não desenO Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Senador Evelâsio
volve projetes de fabricação de veículos adequados à carga de
Vieira; a propósito do discurso de V, Ex•, gostaria de lembrar uma
granéis, com maior significado econômico.
Porque no Brasil, praticamente inexiste a armazenagem a nível ·entrefala concedida pelo eminente General Albuquerque Lima e
insertà no Correio Brazlllense de hoje, quanao ele ressalta o aspecto
de fazenda;
Porque não existindo esse tipo de armazenagem, a produção é das pressões sobre o Presidente da República e sobre todos os ·Prelevada imediatamente às ·unidades coletoras, o que. provoca sérios sidentes, sobre todos os administradores, sobre todos aqueles que goestrangulamentos, em razão da inadequada capacidade de recepção, vernam; porque governar, em última análise, é saber contornar pres·
sões. V. Ex• enfoca o aspecto das pressões que existem, inegalimpeza e secagem (casos do trigo, soja, arroz).
velmente.
E é por isso que remeto todos os interessados a esta
Porque há deficiência de pesquisas tecnológicas sobre armazenagem para as diferentes regiões do País, face as diferenças entrefala concedida pelo eminente General Albuquerque Lima.
ecológicas, bem como do grau .de infra-estrutura disponível. Nos
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Muito obrigado
Estados produtores, como Goiás, Mato Grosso e Maranhão, identi- pelo aparte de V. Ex•
ficam-se deficits agudos de armazenagem e de equipamentos de
Ouço, agora, o Senador Ruy Santos.
limpeza e secagem para esse produto.
O Sr. Ruy Santos (ARENA ..,. BA) - Pedi o aparte, justa·
Porque nosso índice de produtividade agrícola é um dos mais
baixos do mundo. E o é porque não temos técnicos agrícolas de nível mente, quando V, Ex• falava em incúria e incapacidade do Governo,
superior em uito menos de nível médio. Somente a EMBRATER pre- e pedi o aparte para discordar inteiramente de V. Ex• Se o Governo
cisaria, no mínimo, segundo seu Presidente, de 35 mil agrônomos brasileiro, em função do custo de vida, merece a pecha apontada. por
para levar ao agricultor as novas técnicas. E não temos porque o V, Ex• todos os governos do mundo a merecem, também, porque o
Governo Federal prefere continuar protegendo 400 mil jovens bra- fenômeno da elevação do custo de vida é universal. E mesmo os
sileiros, na sua quase totalidade filhos de famllias ricas, cursando povos produtores de petróleo, que contribuem para o encarecimento
Universidades gratuitamente. Houvesse a eliminação desse privi- da vida em todo o mundo, estão sujeitos ao encarecimento da vida.
O problema não é tão fácil como pode parecer, e V. Ex• não pode.
légio, haveria, por certo, dinheiro para mais Escolas Agrícolas.
Porque existe no País, na órbita federal, SUPERPOSIÇÃO de penetr~r - como eu, nem ninguém - na inteligência, no esforço e
atividades de armazenamento, Órgãos que trabalham paralelamente, na preocupação do Senhor Presidente da República para debelar esnum desperdício de iempo e dinheiro, (CIBRAZEM, Armazéns Ge· se mal. As reuniões são quase diárias; as providências são tomadas
rais Ferroviários, vinculados à Rede Ferroviária Federal, com ar- sucessivamente. Concordarei com V. Ex• quç o resultado ainda não
ma.téns coletores em São Paulo, Paraná e Goiás, IBC, além de outras apareceu, mas, ontem 'mesmo os jornais noticiavam punições a
empresas e autarquias). Tudo funcionando sem articulação; sem mercados, se não me engano, do antigo Estado do Rio de Janeiro.
sintonia, inclusive com os organismos, as empresas estaduais e mesO SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB·- SC) - Cinco super·
mo municipais.
mercados.
Desde o ano passado, como os estoques de café foram praticaO Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Exatamente, foram cinco
mente eliminados, parte dessa rede é- uma vez equipada- passível
de ser' incorporada ao sistema coletor, para armazenamento de supermercad()s punidos em função de desrespeito às normas e às ta·
outros produtos além do café principalmente para o arroz, belas. Quanto às pressões a que se refere o nobre Senador Evandro
feijão e parte do milho. Como não há entrosamento, porque não há Carreira, com base em pronunciamento do ex-Ministro Albuquerplanejamento e ordenamento na execução dos serviços, a maioria da que Lima, pressões todos sofrem. Nós, individualmente, sofremos
rede do IBC encontra-se na ociosidade, segundo estamos informado's. até pressão interna da nossa consciência, no abafar id e no formar
Porque os preços dos insumos subiram nos últimos tempos na ego e superego. De maneira que pressões existem, mas a capacidade
velocidade de foguete americano, e o Governo não prometeu está em nós como nos Governos, e eu acredito na capacidade do
intervenção, não prometeu suspender o crédito dessas empresas atual Governo para resistir às pressões injustas ou descabidas.
produtoras de fertilizantes, não anunciou a essas empresas que seria Porque sabe V, Ex• que hâ também pressões que são justas com
feita uma cadeia. E toda a Casa sabe a que preços chegaram os perfeita razão de ser~ O problema, como. já diss~, não é fâcil; pela
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extensão territorial, pela incultura brasileira, pela pobreza, pelo
despreparo c pela falta de comunicação de massas o problema não é
de fácil solução, mas as providências estão sendo tomadas c, acredito, cm pouco, V. Ex• virá à tribuna para proclamar os primeiros
resultados dessa politica do Governo contra a elevação do custo de
vida.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB
SC) - Não terei
constrangimento cm vir à tribuna c dirigir meus aplausos ao Governo, quando medidas benéficas cm favor do povo forem adotadas.
Mas não é: dificil dar solução. Se o Governo ao invés de fàzer obras
faraónicas, obras que só terão rentabilidade daqui a vinte ou trinta
anos. inv~tissc dentro das prioridades, por exemplo, num sistema de
comercialização, com a sua infra-estrutura, nos armazéns, nos silos;
se o Governo olhasse para as estradas vicinais c não para grandes
rodovias na Amazónia; se o Governo tivesse a coragem de cobrar o
ensino gratuito nas Universidades que beneficiam os filhos de ricos e
drenasse esses recursos para escolas de Agronomia, nível superior e
médio, por certo o índice de produtividade nosso seria maior.

permitir dizer - e serei rápido agora, estou concluindo - que
V. Ex• em surdina, parece, ou implicitamente, em termos de
reticências, falou há pouco que com relação a empresas estrangeiras
o Governo não toma providências. Parece que ouvi isto de. V. Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Eu não ouvi nada;
não tomei conhecimento. Houve alguma punição1
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• então, neste
caso, coloca a sua crítica em"termos de ingratidão. Santa Catarina, o
EStado que V. Ex• representa brilhantemente nesta Casa, ....
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- .. .foi salvo por um ato
do eminente Prçsidente Ernesto Geisel, de ter uma das suas indústrias desnacionalizada. V. Ex• sabe o caso da Cônsul.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Uma retificação.
V. Ex• está dizendo que o Estado de Santa Catarina foi salvo porque
o Governo interveio na possível venda da Cônsul à Philipps?

Tenho outros dados melhores à frente, mas quero ouvir antes o
nobre Senador Eurico Rezende, que havia solicitado a palavra.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Evitou a aquisição
estrangeira, Ex•

O Sr. Eurico Reuade (ARENA- ES)- Em primeiro lugarc aliás com a colaboração do aparte do eminente Senador Ruy
Santos -cm me permitiria retificar as declarações do ilustre General Albuquerque Lima, aqui focalizadas, cm intervenção antecedente, pelo ilustre Senador Evandro Carreira. O conceito lapidar não
está naqueles termos embasados pelo eminente militar; o conceito é:
este, que consta em livros de Sociologia Politica: "Governar é dirigir
pressões". Quando a pressão é benéfica o Governo a dirige para a
efidcia, cm termos de aceitação, e quando a pressão é maléfica o
Governo a dirige para o arquivo. Nenhum regime democrático pode•
viver sem pressões polémicas e pressões antagónicas. Nos Estados
Unidos as empresas e as pessoas podem contratar advogados e esses
advogados atuarem em torno da discussão de projetes nas comissões
técnicas só não sendo permitida essa atuação profissional no plenário decisório. Então, bendito o país - c nesse caso está o Brasil cm que o Governo sofre pressões, e ele as tem sabido dirigir. Toda-·
via, do aparte do eminente Senador Evandro Carreira chega-se a .
uma conclusão alentadora: já se ouve elogios a generais no MDB. E
isto mostra, realmente, que há, com relação aos militares, no MDB,
uma distensão benfazcja e que já estava tardando.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O Governo agiu
corretamente, mereceu o nosso aplauso nesta Casa; mas, Santa Catarina, então, iria à falência1

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• pratica
uma injustiça. O MDB sempre exaltou o valor do soldado brasileiro.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não. O MDB só passou a querer tirar serviço militar depois que cresceu nas eleições de
1974.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Não. V. Ex• não
queira fazer intriga, Senador Eurico Rezende, pois não fica bem para
V. Ex•, homem culto c intcigcntc. Todos sabem, perfeitamente, que o
MDB e seus componentes sempre admiraram a classe militar.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não, Excelência, para
tirar serviço militar. Agora há esse cuidado especial com generais,
coronéis, capitães, porque antes aqui eram tachados, tão-somente de
torturadores, mas agora já estão sendo objeto de citações elogiosas
etc. De maneira que isso é bom, isso quer dizer distensão. E quando
se fala em distensão é um trabalho cm favor da harmonização de
todas as forças vivas da nacionalidade, que são integradas por civis e
militares. Não há diferença nenhuma. O Exército é o povo fardado,
o Exército é o MDB, o Exército é a ARENA. De modo que fico
muito satisfeito com essa paisagem, agora, de benevolência que o
MDB despetala nos seus discursos e ·nos seus apartes. Mas quero
dizer, ainda, e espero que V. Ex• não tenha ai o .relógio do Armando
Marques, com todo aquele rigor; além do mais o DETRAN da Mesa
ainda não acendeu a sua luz vermelha. Então, V. Ex• vai-me

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• entra em
contradição. V. Ex• disse no passado que louvou ato do Governo.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Foi.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- E agora está dizendo
que o Governo não pune, na área da economia popular, o abuso, o
crime, a inOação porque se trata de empresa estrangeira. Quer-me
parecer que até ingrato V. Ex• está sendo.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Não, não sou, sou
é muito coerente.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Mas, por falar em
custo de vida ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) meu discurso.

1:: o assunto do

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- ... este ano ou o ano
passado, o eminente Senador emedebista, meu fraterno amigo Senador Orestes Quércia, que quando se encontrava nos cueiros da infância parlamentar, aqui nesta Casa, agia com indecisões, até não permitia debates, mas hoje é um Senador que honra a Câmara Alta todos nós reconhecemos; S. Ex• fez um curso com a rapidez de uma
semifusa- S. Ex• o Senador Orestes Quércia, dizia eu, perdeu uma
boa oportunidade de madrugar na batalha contra o aumento do
custo de vida. Ao contrârio, o que fez S. Ex•? O ano passado, presidindo, parece-me a Comissão de Economia ou de Agricultura do
Senado, fez a reunião para tratar do leite. E eu só vi gente lá, na
Comissão presidida pélo Senador Orestes Quércia, pedindo aumento
de leite, reclamando do Governo. O Sr. Senador Orestes Quércia foi
a cativante intermediação dos pecuaristas de leite, que dardejavam
todas as reivindicações em favor do aumento do preço desse produto
importantíssimo, desde o berço que chora até à velhice que desalenta. Então, o MDB perdeu naquela Comissão, presidida pelo
Pantagruel eleitoral de São Paulo, eminente Senador Orestes Quércia, uma oportunidade de colaborar na batalha pela diminuição ou
· pelo menos pela contenção do aumento do custo de vida.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - O Senador Eurico
Rezende, com toda a sua inteligência. rodeou, rodeou e não falou
nada, está igual à Seleção Brasileira quando jogou o primeiro tempo
com a ltâlia. Então, foi para frente e não discutiu o ·assunto essencial:
a pobreza da comercialização.
·
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anossa pobreza no sis~e-

Mas, espero contar com .a compreensão do Sr. Presidente para
tcrmi'nar este discurso, que considero importante, Sr. Presidente.
V. Ex• tem sido tão' generoso com os membros desta Casal

E .aqui estão números que evidenciam
ma de comercialização neste Pais:
·

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência ape·
nas quer comunicar a V. Ex• que hoje é um dia cm que estamos com
muitos oradores c todos pressionando para falar.:De modo que pcdiria que· V. Ex• fosse o mais rápido possível, não concedendo mais
apartes e terminando o seu discurso.

Necessidade de armazenagem a granel na Região Centro-Sul:
Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 mil toneladas
Santa Catarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 mil toneladas
Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 mil toneladas
Minas Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 mil toneladas
Goiás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 mil toneladas
Mato Grosso ...... ;, .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 218 mil toneladas

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - S,C)- Aceito a sugestão
de V. E~•. só que a· pressão dó Senador Euricp Rezende é muito forte porque é do Espírito Santo, se bem que não saiba que o espírito de
S. Ex• é santo.
Vejamos o que dizem os Secretários de Agricultura a respeito da
comercialização. em seus respectivos Estados.
Secretário· Luiz Barreto Correia de Menezes Neto, de Goiás:
~·Perdemos mais a batalha da comercialização c Goiás é
a prova disto. O ,grande produtor tem, normalmente, garantia de armazenagem, enquanto o pequeno encontra dificuldades, sem·a atenção devida das companhias:"

Secretário Edmundo da Silva Taquer, de Mato Grosso:
"A armazenagem é, igualmente, problema: há, por exemplo, uma necessidade de estocagem de I milhão e ~2 mil tone·
!adas para· arroz,. quando a capl!cidade é de, apenas,,120 mil.
A Secretaria quer, em 1978, ampliá-la para, 'pelo menos, 900
mil toneladas."
Secretário Domingos dos Santos Martin~ Filho, do Maranhão:
'' ... O intermediário é o grande beneficiário dessa .pollti·
ca, pela desinformação. do produtor e distância· dos centros
de produção para os locais de realização das operações; Central de Abastecimento em' São Luís, que não tem estrutura de
comercialização". Se a Capital não tem, muito menos o
interior."
Seeretário Moacyr Torres Duarte, do Rio Grande do Norte:
· "Na comercialização é que está a razão do empobrecimento dos produtores rurais . .Uma solução - é o Secretário
do 'Estado do'Rio Grande do Norte quem sugere- o Governo poderia intervir no processo, criàndo uma empresa mista para venda de instimos e fo.rmaÇão 'de estoques de pro~u
tos alimentares. E a ênfase dada à comercialização de hortifrutigranjeiros, carne e leite, especialmente. para Natal e
Mossorô, os dois. grandes 'centros urbanos do Estado."
Secretário Humberto de Freitas, da Paraíba:·
"Considerou.a comercialização de produtos J~grlcola.s como um dos setores que atenção Maior deve merecer." ·
Secretário João Falcão Ferraz, de. Pernambuco:.
~· ... a existência de .uma exagerada intermediação ... "

Secretârio José Guilherme da Motta, da Bahia:
" ... a fim de superar· problemas de produção c comer·
cializa~ão."

Sccretârio José Rczende Peres, elo Rio de Janei~o:
" ... quanto à.comcrcializaçilo.• explicou que medida mais
valiosa para o setor foi a implantação da Central de Abas·
tecimcnto ... "
Esses dados râpidos foram extraídos de documentos apresentados pelos Sccrctârios de Agriculiura em reunião realizada em Brasl·
lia com o Sr. Ministro da Agricultura.

Deficit de .......................... I milhão e 252 mil toneladas
Necessidade de armazenagem em sacaria na Região Centro-Sul:
Santa Catarina ............ ·................... .300 mil toneladas
Minas Gerais .......... ,', ....................430 mil toneladas
Goiás ....................................... 120 mil toneladas
Mato Grosso ........ ; ...................... .360 mil toneladas
Deficit de .......................... I milhão e 210 mil toneladas
Granei ....................................Cr$ 917.089.000,00
Sacaria ................................... CrS 620.427.000,00
O ·que queremos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque não temos o prazer da critica, mas m.uito mais o p'razer de apresentar alternativas que julgamos merecedoras de debate nesta Casa, de estudos
por pai.te dos técnicos, ~apresentar uma série de sugestões que virão
fortalecer o sistema 'de' comercialização c provocar o barateamçnto
do custo dos cereais e da alimentação em nossó País.
Eis as sugestões:
Como há superposição de atividadcs entre empresas c autarquias dos Governos Federal e Estadual e de empresas particulares, em' diferentes pontos do País, parece-nos evidente a necessi·
dadc de um planejamento, um ordenamento de ação vertical, de
cima para baixo e também horizontal, com um comando efetivo do
Ministério da Agricultura.
Assim procedendo, evitar-sc-á a atual duplicidade de recursos.
Evitar-se-á o paralelismo de atividades.
-A implantação de infra-estrutura (armazéns, silos, limpado·
res, secadores, etc.), em centros microrregionais, sendo o agri·
cultor ampla e previamente informado dos locais para onde deveria
se dirigir. Tais centros seriam expandidos de acordo com o aparecimento de novas áreas produtoras;
-A aceleração na implantação das Centrais de Abastecimento
n&s Capitais ainda desprovidas e também nas cidades sedes de
regiões com expressivas populações;
·
- Estímulo à expansão das feiras livres nas cidades de qualquer
porte. São as feiras livres que geralmente mais barato vendem. Incentivo também ao feirante ambulante;
-A capacidade armazenadora nesses centros microrregionais
seria ofertada pelas cooperativa de produtores, mediante estímulos
governamentais e, na sua impossibilidade, pelos Governos, Federal,
Estadual c Municipal, individual ou associados, através de empresas
estatais;
-Avanço na granelizaçào, já que está comprovado interna·
cionalmentc que a partir de determinados níveis de excedentes comer·
cializáveis, esse sistema de armazenagem 'é altamente vantajoso em
relação à armazenagem em sacaria, pois reduz as perdas por
quebras, evaporação, manipulação, rompimento· de sacaria, infestações e açào de roedores. A cnsilagcm proporciona maior rapidez
nas operações de carga e descarga, economia de mão-de-obra, eliminação da despesa com sacaria e melhores condições de expurgo e conservação dos grãos;
- Objetivando aumentar o rendimento, através da melhoria da
qualidade c padronização das variedades, criar Escolas Agrícolas
nos seu• diversos níveis; aumentar a produção e estímulo à produÇão
de sementes selecionadas; condicionamento dos financiamentos para
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-JScusteio de safras ao emprego de sementes selccionadas; adequação
da pr~ução às condições ecológicas das zonas produtoras, para a
padromzação das culturas e aperfeiçoamento dos mercados; intensificar a mecanizaçiio, por intermédio dos órgãos Federais, Estaduais e
tam~ os Municipais. interessados e dispon!veis de recursos, com
finanCiamentos, assam como também às cooperativas e ao particular.
Registre-se que alguns Estados e Prefeituras .jfl contam com
patrulhas mecanizadas, que prestam serviços aos agricultores por
preços de custo.
Ainda agora, no Nordeste, tive oportunidade de ver vãrias
patrulhas mecanizadas, em atividade.
Incentivar, objctivamente, a industrialização desses produtos na
própria região produtora. O exemplo da Bahia, que citamos anteriormente;
- Coordenar. orientar c fiscalizar a açiio de todos órgãos governament.nis, cm seus diversos n!veis, que aluam no setor de armazenamento, visando a obtenção da eficiência global na manipulação de
produtos agrlcolas;
- Pesquisar, estudar e desenvolver, de forma sistemãtica e completa, o~ problemas de armazenamento de produtos agr!colas no
Pais. tornando público os seus resultados e estendendo os seus beneflcíos a todo o sistema de armazenamento;
- Prestar assistência técnica, cm relação a assuntos de armazena~cnto, a todas as unidades arm!llcnadoras do Pa!s que dela neceMilcm;
- Estabelecer os requisitos básicos indispcnsâveis de caráter
técnico, financeiro e de idoneidade moral que devem prevalecer cm
Companhia de t\rmazé:ns Gerais;
- Fazer cumprir us exigências para as perfeitas condições de
~anidadc dos produtos agricolas armazenados;
- Coordenar o transporte dos estoques governamentais de
produtos agrfcolas que se desloquem de unidades armazenadoras
dos centros de produção para os centros de consumo concentrado
ou. com destino à 'exportação.
Estou terminando, Sr. Presidente, c vale aqui, a propósito de publicação feita pc:lo Jornal da Tarde, de São Paulo, o seguinte tópico,
muito importante:
"Em média, o produtor americano consegue sua soja ao
custo de CrS 1.320,00 por tonelada, enquanto o brasileiro
gasta CrS 1.1 55,00 para obter a mesma quantidade."

f: que nossa produtividade é menor mas, o custo da mão-deobra aqui é inferior ao dos Estados Unidos. Mas a soja americana
chega aos portos de exportação e é colocada a bordo ao preço médio
de CrS 1.427,00 por tonelada, ao passo que a soja brasileira chega
aos portos c é embarcada ao preço médio de CrS 1.553,00 por
tonc:lada. Portanto, conseguimos produzir o soja a preço de 165
cruzeiros por tonelada inferior ao custo de produção americana, mas
só conseguimos exportá-la a preço de 226 cruzeiros mais alto. Dado
impressionante, que: evidencia o nosso precário sistema de comercialização.
Registro, Sr. Presidente, que perdemos, anualmente, por falta
de sinema adequado de comercialização, de armazéns e de silos, 20 a
40% das nossas safras agrícolas. Com o dinheiro dessas perdas o Governo poderia amortizar investimentos na infra-estrutura para
possibilitar uma comercialização válida, interessante e rentável.
Era minha intensão, ainda, a duplicidade de atuação da
INTERBRÃS - criada pelo Governo Federal através da
PETROBRÃS- e da COBEC, duas grandes empresas, agora com
escritórios em Paris, em Berlim, e em New York atuando num paralelismo, Sr. Presidente.
Este assunto é importante. Voltarei a esta tribuna, para invocar,
especificamente, o assunto INTERBRÃS c COBEC.
· Muito obrigado a V. Ex• e ao Plenário. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra,
para uma comunicação inadiável, de acordo com inciso VI do art. 16
do Regimento Interno, ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL.BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em mais de uma oportunidade ienho-mc referido à necessidade_
da exploração urgente do potãssio de Sergipe, e no dia 12 de maio do
ano passado, em pronunciamento neste plenário, conclui nos seguintes termos:
- "Sr. Presidente, se a empresa privada a que se deu a
tarefa de explorar o potássio não tem condições para isso,
que venha prontamente.a intervenção do Governo, entregando o empreendimento à PETROQt.iiSA, ou 'lldotando a solução mais adequada. lnadmiss!vel, altamente lesivo aos inte~:
· • resscs de Sergipe c do Brasil, é permitir que riqueza tão grande, da qual, cada ano, mais necessitamos e que tantas divisas
poderiam carrear-nos, continue tendo sua exploração
procrasrinada!
A medida definitiva e certa é tanto mais urgente quanto
prejudicial ao Brasil e à imagem do seu governo às especulações que partidas dos órgãos de divulgação contagiarão os
espíritos. Apesar da importância e da gravidade do assunto,
não faltam nem hão de faltar aqueles que, à sua sombra,
procurarão defender interesses imediatistas ou escusos.
Por tudo isso, Sr. Presidente, confio em que o eminente
Presidente Ernesto Geisel, assessorado pelo seu ilustre Ministro das Minas e Energia, Sr. Shigcaki Ueki, dê ao problema
uma solução, se necessário, de caráter revolucionário, capaz
de restabelecer as condições indispensáveis à exploração da
riqueza do subsolo sergipano representada pelo potássio!
Há oito dias, no dia 25 do mês passado, volta~os ao assunto e
solicitei a transcrição das entrevistas concedidas em Aracaju pelo
Governador José Rollcmberg Leite e o Deputado Djenal Tavares de
Queiroz, Presidente da Assembléia Legislativa, onde solicitavam que
a exploração do potássio sergipano fosse entregue à PETROBRÃS.
Ontem, na sessão extraordinãria das 18 horas e 30 minutos, ao
tomar conhecimento da providência adotada pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, congratulei-me com Súa Excelência pela decisão em favor do
.desenvolvimento sergipano e brasileiro quanto à exploração das jazidas de potássio localizadas em Sergipe.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com muito prazer, eminente Senador.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a campainha.)- Só queria lembrar que o orador dispõe apenas de 10 minutos.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Serei rápido, Sr.
Presidente. Desejo apenas, Senador Lourival Baptista, dizer que
compreendo o júbilo de V. Ex• neste instante, porque, eminente
colega, já há alguns anos- e isto está comprovado através de muitos discursos c também na intermediação de contatos com o Ministério das Mi nas c Energia- a sua luta sempre foi para arrancar o direito à exploração do potássio de Sergipe de uma lirma técnica e moralmente inidônea para aquela grande tarefa. V. Ex• foi, realmente, um
vanguardeiro dessa jornada, e no momento em que a Nação toma
conhecimento de que o Presidente Geisel resolveu entregar a exploração do potássio de Sergipe à PETROBRÃS, temos a certeza, mil vezes bendita, de que aquele grave problema será em breve resolvido. E
para essa vitória, repito, concorreram, decisivamente, o seu esforço,
a sua dedicação e a pertinácia do seu aplaudido espírito público.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Eurico Rezende, pelas generosas pala·
vras de V. Ex•. O que faz foi procurar servir ao meu Estado e ao Brasil. V. Ex•, eminente Senador Eurico Rezende, foi um dos que sempre apoiou Sergipe nesta reivindicação da exploração do seu potás·
sio, com os seus apartes em vários pronunciamentos que aqui fizemos. Nos Anais do Senado estão eles registrados, assim como de ou·
tros eminentes Senadores que sempre nos honraram com o seu apoio
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começar pelo seu Governador,. bem como os Senadores que têm
assento nesta Casa, e os Deputados federais e estaduais, tudo fizemos para que fosse uma realidade o que ontem, finalmente se
realizou.
Realmente, em Mensagem ao Congresso, hoje aqui chegada, o
Senhor Presidente da República em Projeto de Lei "estabelece regime especial para o aproveitamento das jazidas de substâncias minerais em áreas específicas objeto de pesquisa ou lavra de petróleo, e dâ
outras providências".
.
O Diário Oficial que circulou hoje publica o Decreto n9 77.725,
assinado ontem, que "declara sem efeito a transferência dos direitos
que menciona à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM, e dá outras providências", o qual passo a ler para conhe·
cimento 'do Senado:
"DECRETO N9 77.725, DE 19 DE JUNHO DE 1976
Declara sem efeito a transferência dos direitos que
menciona à Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais- CPRM, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, item III, da Constituição, e tendo em vista
a decisão do Conselho Nacional do Petróleo, tomada na 308•
Sessão Extraordinária, de 27 de abril de 1976, e o disposto no
§ 39, do art. 120, do Regulamento aprovado pelo Decreto
· n9 62.934, de 2 de julho de 1968,
Decreta:
Art. 19 Fica declarada sem efeito a transferência à
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais- CPRM dos
direitos resultantes das pesquisas realizadas pela União na
área compreendida entre os paralelos i0935'12" e 10942'00"
de latitude sul e os meridianos 36955'00" e 3791 5'1 5" de longitude oeste, situada no Estado de Sergipe.
Art. 29 À Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
- CPRM é assegurada indenização a ser paga pela União,
em valor correspondente às despesas realizadas em razão da
transferência de direito ora tornada insubsistente, corrigido
monetariamente.
Art. 39 O Ministério das Minas e Energia providenciará
a reposição, no capital da CPRM, em dinheiro, bens,
direitos ou ações, da parcela correspondente aos direitos revertidos à União de acordo com este Decreto.
Art. 49 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogados o Decreto n9 66.455, de I5 de abril de
1970, e demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de! 1976; I559 da Independência e 889
da República. ·- ERNESTO GEISEL - Mário Henrique
Simonsen- Shigeaki Ueki- João Paulo dos Reis Velloso."
Foi dado, assim, Sr. Presidente, um grande passo; e o mais
acertado, pelo eminente Chefe da Nação, em quem sempre confiamos, em favor da exploração do potássio sergipano, para ~ que ta~to
contribuiu o Governador de Sergipe, José Rollemberg Leite. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Cattete Pinheiro, também para uma comunicação
inadiável.
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA - PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O registro que desejo fazer assinalará, nos Anais da C~sa, mais
um ato de moralidade administrativa, que vem caracterizando a
Administração Elmo Serejo Farias, no Distrito Federal.
De há muito se faziam ouvir os reclamos por medidas contra o
que era considerado abuso, no concernente aos proventos daqueles

que dirigem entidades de carátcr p~blico, no Distrito Federal. E o
Governador Elmo Sercjo Farias, pelo Decreto n9 3.265, assinado cm
28 de maio último, justamente dispôs sobre o pagamcto de gratificação de Balanço a Dirctores das empresas públicas ou sociedades de
que participe o Distrito Federal.
O art. !9 do decreto é o seguinte:
"Art. 19 A gratificação a ser paga a Presidente, Superintendente ou a qualquer outro dirctor eleito, com base nos
lucros das empresas públicas ou sociedades de aue participe o
Distrito Federal com a maioria do capital social, será proporcional ao tempo de exercício de cada diretor, durante o período-base."
Este artigo, Sr. Presidente, define bem o ato praticado pelo
Governador Elmo Serejo Farias, A imprensa de Brasília destacou o
fato. E se o registro aqui é para que o Senado, atento às suas obrigações constitucionais de fiscalização financeira do Distrito Federal,
tenha mais uma prova do acerto da administração que o Distrito
Federal ora tem, e que conduz os negócios públicos no melhor senti·
do de servir à popUlação de Brasília.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com prazer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Quero, também, situar-me no seu pronunciamento. O Governador Elmo Serejo Farias,
realmente, baixou um decreto limitando o ganho pessoal na administrçào direta, na administração indireta, nas empresas públicas e
nas sociedades de economia mista. Segundo cálculo feito pelo Jornal
de Brasília, nenhum servidor, ou nenhum funcionário, poderá perce·
ber mais de 35 mil cruzeiros. É, talvez, uma medida inédita no Brasil
e deve-se constituir, Sr. Senador, em mercadoria de exportação, não
só para os outros Estados, mas também para o próprio Governo
Federal,
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Diz muito
bem V. Ex•, Senador Eurico Rezende; é medida inédita em nosso
Pais e merece, realmente, ser considerada no sentido de que a administração de empresas semelhantes seja pautada nos mesmos princípios de melhor servir à causa pública.
Devo dizer, Sr. Presidente, que esta manifestação tem o propósito de levar ao Governador Elmo Serejo Farias o apoio de todos
aqueles que têm, como ele, a determinação de servir ao Distrito Fede·
ral, servindo ao Pais. E S. Ex•, que aqui chegou tendo, no início de
sua administração, a característica de uma humildade que impres·
sionou a Comissão do Distrito Federal, na época, cada vez mais se
projeta e,dentro da mesma humildade, se consagra como governante
capaz e digno.
Era o que tinha-a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. CATTETE
PINHEIRO EM SEU DISCURSO:
DECRETO N9 3.265, DE 28 DE MAIO DE 1976
Dispõe sobre o pagamento de gratificações de Balanço, a
diretores das empresas públicas ou sociedades de que participe
o Distrito Federal, e dá outras providências.
O Governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso II, da Lei n9 3.751, de 13 de
abril de 1960,
Decreta:
Art. J9 A gratificação a ser paga a Presidente, Superintendente
ou a qualquer outro diretor eleito, com base nos lucros das empresas
públicas ou sociedades de que participe o Distrito Federal com a
majoria do capital social, será proporcional ao tempo de exercício de
cada diretor, durante o período-base.
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e: lido o seguinte
trata de uma venda, no sentido comercial da palavra. Trata-se de .
uma venda simbólica. Nós poderíamos até dar as . terras. Se a
REQUE:RIMENTO N9lJJ, DE 1976
Assembléia Legislativa de Minas Gerais tivesse autorizado a doação,
Nos termos do . art. 310, allnea·c,·do .:Regimento ·Interno, re·
ao invés de ter feito uma lei autorizando a alienação - este é o termo
-desses milhares c quase mais de um milhão de hectares, talvez esti- queira adiamento da discussão do "Projeto de: Resolução n9·37; de
1976, a fim de ser. feita na sessão de 16 do corrente.·. :· . ·
vcsscccno.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1976. ;_ FrancoMontoro. ·
O Governo de Minas não deu, há pouco tempo; nas, vizinhanças,
o SR; PRESIDENTE(Magalhães
Pint~l)- 'En; _-vot~Çilo. o .re~ .
de Belo Horizonte, uma grande, imensa, valiosfssima área de terras.à
,-,
'
''
'"" ,..
\i' ·
FIA TI Não as deu, para que a FIAT implantasse a fábrica. de au- querimento.
Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre L!der
tomóveis?
Ruy Sanios.
·
··
·
,''·;
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- Permita-me V. Ex• mais
· · O. SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Para encaminhar· a
uma observação?
votâcão.)- Sr. Presidente, nesta questão de alienação de terras cm
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA'""' MG)- Um mo- Minas Gerais, tenho um líder da melhor categoria que é o meu cmi- ·
menta.
nentc companheiro Gustavo Capanema. .
· .• ·
De modo que 0 prcc;o vil, aque v. Ex• se refere: não é preço vil,
· Já declarei aqui que iria rever :a minha atitude. quanto a
é apenas um símbolo usado para justificar apalavra, alienar ou ven- · adiamento de matéria. Esses projetas terminaram sua tramitação.nas .
der; porque, na verdade, 0 que estamos fazendo~ 0 emprego dessas comissões;.em7 de abril c cstào·todo.esse tempo. na.,Secretaria da
terras como um incentivo. E dessa maneira, não há cabimento para . Mesa, para.inclusão na Ordem do Dia.
.
· .. ·
a licitação proposta pelo Sr. Senador Itamar Franco c nem; tampouA matéria~·é por demais conhecida.. Eu tena um reparo a fazer.
co. para 0 preço de mcrcado.Tcriamos que fazer isso com a colabo- ao aparte do meu nobre colega Marcos Freire, quanto ao preço vil.âe·.
ração de. empresários privados c: alguns até públicos. Há aí algumas CrS 30,00 por. hectare. Tenho uma, chácara perto.·. de . Feira de ·
empresas que apresentaram projetas •c que silo sociedades de eco- · :Santana, próXimo a Salvador,.l! margem .da estrada, é: o preço.l~é
nomia mista, de Minas Gerais.
esse ou. um pouco mais. Assim, o preço não é tilo vil para terras mise- i
rávcis como. essas a que· se referiu. o nobre Senador .. Gustavo
Capancma. ·
·
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Aí é que- me parece-·
Ante.
o
conhecimento
da matéria, sou .forçado;. orientado. pelo
já entra um outro aspecto da questão. V. Ex• se referiu à doação de
meu
eminente
Líder,
cm.
nome
da. Maioria - epeço desculpas ao
terras à FIA T. Embora o empreendimento possa ter sido muito
desejado c útil ao seu Estado, talvez perdurem as dúvidas se se justifi· Líder Franco Montoro - . a não concordar. com o requerimento de
ca que o Estado de Minas Gerais abra mão de um patrimõnio seu, adiamento.
_,

.

para que uma companhia poderosa como a FIAT pudesse estabeleO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Em votação o
cer-se como empresa, visando lucros, cm Minas Gerais. E V. Ex• rcqucririlé:ntó. · ·
·
acaba de se referir à existência de economias mistas. Então, se o EstaOs Srs. · Senadores que o aprovam queiram permanecer
do de Minas Gerais vai alienar, a preços simbólicos.- como esclare- sentados. (Pausa.)
ceu V. Ex•- mais de um milhão de hectares de terra, por que não se
Rejeitado. ·
encontrar uma fórmula de participação deste Estado nessas novas
O Sr. Evandro.Carreira (MDB --:AM)- Sr. Presidente, peço
empresas de celulose c reflorestamento? São; assim, indagações qu~
vão surgindo, à proporção que V. Ex• fnz a sua exposição, c que verificaçãode votação •.
mostram que o Go~mo de Minas só teria a lucrar, se a aprovação
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Vai-se proceder à
desses projetas se desse, aqui, com a· presença do Representante verificação de votação ·solicitada pelo nobre Senador · Evandro
oposicionista do Estado de Minas Gerais, porque ele, com muito Carreira.
maior autoridade c conhecimento de causa, poderia argumentar com
Solicito aosSrs. S~nadores que tomem. seus lugares. Averifi·
V. Ex• c contra-argumentar com afirmações que poderão suscitar al- cação 'será pelo processo nominal.
··
· ·
gumas dúvidas de ordem cconõmica c técnica, embora, evidentemenEm votaçãóo requerimentO. ··
.
te, a autoridade de V. Ex• dê um grande respaldo ao pleito de Minas
. OsSrs. Líderes podem. votar. (Pausa.)
Gerais. Muito obrigado a V. Ex•
Os Srs: Senã.dores podem votar. (Pausa.)
Vai se proceder à apuração. (Paus~.)
O SR. GUSTAVO CAPÀNEMA (ARENA -MG) -Agrade·
Votam ''sim" os Srs. Senadores:
ço a V. Ex• o seu aparte.
Sr. Presidente, não me animo a prosseguir nesse discurso que
Franco Montoro;· Evandro Carreira; MarcosFreirc.
não está sendo, propriamente, sobre a matéria que está na Ordem do
Votam "não" os Srs. Senadores:
Dia c, sim, sobre uma imensa quantidade de assuntos correlatas c liRuy Santos; Accioly Filho; Alexandre Costa; Cattete PinhC:iro; ·
gados, que tomariam a tarde inteira c exigiriam estudos especiais
para um discurso à altura.do meu desejo. Devo confessar, assim, um Daniel Krieger: Gustavo Capanema; Heitor Dias; Hclvidio Nunes;
certo desapontamento comigo mesmo por estar a. discutir, tantas Henrique de LaRocque; José Guiomard; 'Lenoir Vargas; Mendes
coisas de improviso, sem aquele preparo especial que o Parlamento Canale; · Otto Lehmann; Renato Franco; Teotônio Vilela; Wilson
requer daqueles que se animam à tribuna.
Gonçalves.
·
<

•

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Não apoiado!
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- Era o
que tinha a dizer, Sr.· Presidente. Muito obrigado. (Muito bem!
Palmas.)

h
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O SR. PRESIDENTE.(Magalhi!es Pinto)- Sobre a mesa, re·
querimento que será lido pelo Sr. )9-Secretário,

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Votaram sim, 3
Srs. Senadores, votaram não, 16 Srs.Senadores.
Não houve número regimental. Em conseqUência fica adiada a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-ltern 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
33, ·de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social

.-..45..como conclusão de seu Pnrecer.n9192, de 1976, com voto ven·
. O SR. TEOTONIO \fiLE~ .(ARENA - AL. Pronuncia o se·
cido do Senhor Senador Do~1!cio Oondim), que autoriza o guinte discurso.).:... Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estado de Minas Gerais a alienar terras pOblicas que espcci·
As sucessivas restrições. à aÚvidade '.politica. conduzem a um
fica, tendo · · · . ·
. ' .·
·
. iacióclnio amargo: ou a politica não éum:assunto sério ou é tão sério
PARECERES,. sob. n~s 193 é 194, de 1976, das ·.que ninguém o.entcndc:,ocsdeque o Presid~nte Geisel.reaprcscntou
Comissões: . .. ··
··
·..
· · · .·. ·· · ···· · ·
. a fac.e.libcrãl da· RevoluÇão, a,outra'face passou à ,contorcer-sé de
. -:-'-:de 'ccinstliulção Justiça, pela constitucionalidade c infatigáveis aprecnsõei ,A ., marcação ·.aos passos .presidenciais ·é
juridicidade;
qualquer .. coisa de hnpressiominte, Note-se: que a câda ,ação
_;.de Agricultura, favorável.
corrcspondC, uma ~eação Im~diat~. : ·
··
:
,'
:.
,:, '' '''
''
Sobre a mesa; rcquc.rimento que será lido pelo Sr. 19-Sccretário.
Pergunta~·me ·freqUentemente por que creio no ·Presidente
Geiscl: creio ·porque :luta; creio porque enfrenta, desasso~bra·
~ lido o seguinte
·damcnte os' choques.; cntréchoqües c contracheques: do' enibate·pela
.. ·. REQUERIMENTO N9 234, DE 1976
· conquista da ·normalidade política; não obstante certos sinais u'oca·
Nos tcrrríos db art. 310, alínea i::, do Regimento Interno; rc· dos· que aqui·e·ali ·confundem'.os ·acompanhantes rriais'sôfregos~.Essa
queira' adiamento da discussão do· Projeto de Resolução n9' 38, de 'conquista jamais se .faria· ou se ' fará sem um. colmin.do firme e
compreensivo das realidades. crri conflito; de certas' ambiçõesc dis·
i 976, a fimde ser feita na: sessão 'de 16 do corrente. . .. ..
.
•simuladas,
mas no ·fundo honestas; de ideais mal definidos; mas
Sala'dasSessões;2 de junho de.l976.- FrancoMontoro.
respeitáveis;· da marcha•irregular; mas bem intencionada; do ·querer
..... O SR;: PRESIDENTE (Magalhães Pinto) ..,... Não havendo contraditório; mas humano. ·
.q~orum; fica a votação do requerimento adiada para. a próxima · ' ' Preoêupa-me ·quê ''êertos .lances· presidenciais. de tática, divér·
sessão.
·
sificante impressionem o radi~alismo màis peiolado das aparências
negativas' do qué pelo' ladei d~s subjacêné:ias positivas~ Ess'á;· i razão
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- I.tem6.
pela' qual se compreende qué"apesar de tanto esforço a face liberai da
Discussão, emturno.único, do Projeto de ResoluÇão n9 Revoiução·continúe tão arrÍu1hada.
.
39, dé 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social
Pcrgunta-se·á·se.a,Revolução tem outraface que não·a . liberal,
como co,nclusãode seu Parecer n9 195, de 1976, com voto ven·
.desde cjué:se fez pela democràciá ~.para a democracia.'. Responderei
.Cido.do. Sénho( Sena~or Domício Oondim), que autoriza o
que,não me compctc,definir a ,outrâ, face, mas 'Ciirei. que há ciuas,
Estado. de MinasGeràisa alienar terras públicas que especisempre desàrmõnicas, poicjuc .·quàiquêr révotucãoTé um feixe. de
ficà, tendo · · · ·
·
·· · ·
·
··
··
varas'irregulares''que.permite a u~iãa·d~ forças;m'as não:garante a
.. . · PÁRECERES, sob n9s 196
I97, de 1976, das
comunhão 'élas: idéias. A)iistórfaUniversal é tranquila a respeito.
Comissões:
· . ·
.
.
. ·
óaí ·porque· 'toda. rc~õiução •. ou, se institucionaliza para adquirir
-'de Constituição' e Justiça; pelaconstitucion~lidade e
lideranças
orientadas por Úm conceito •básico·· e respeitáveL ou. cai na
juridicidade; e . .
rotina seduto.ra do. vício de poder, ainda mesmo quando mitigado pe~
- deAgricultura,fayorável ..
la sucessão cie pessoas honradas. . •
. ·
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Sc:cretário.
Governar. discricionariamente sem· pensar discricionariamente é
quase impossível, menos pelo desejo de querer do que pelo aparato'
~ !Ídoôseguin~~
irrecusável de assim proceder. As ,imposições .do poder são cruéis,
REQUERIMENTO N9 235, DE 1976
mesmo quando controladas pela .lei; qul,lnto. mais as ditadas pelo.
Nos termos' da· art. '310, alínea c, do Regimento Interno, re· absolutismo .. Sem a ordenação da liberdade,. go'!'er.nantes e go\'er·
queiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução n9.'39, de nados sujeitam~se iguaime~te ,a .uma .só. escravidã(): a dos ;fatos.
Então se substitui o pensamento pela ação, a for111ul~ção jurídica das
1976, a fim de ser feita na sessão de 16 do corrente.
coisas', pelo impacto das coisas, a racionalidade pela passional.idade,
··saia dás Sess~es, 2 dejunho de 1976.- FrancoMÍmtoro.
'
·:
_,
·.
0 definitivo pelo transitóri(). Há quempens,e que g~v~rno a~torit~rio
O SR•. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Fica, igualmente, ·é.o ideal para manter a ordem e fazer justiça. Ao .se: proin()\'er,u"!a,r~
. adiada a votação do requerimento li~o.
belião · contra. uma .situação, é .perfeitamente justificável .o po~er
,discricionário;
pela razão..• (ini~a de ,que tod~:<:à orga~Ização
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto):.;_ Item 7
.'anterio~ voou pelos ares e é necessário garantir .o. novo poder contra.
:Discussão, em.primeiroturno (apreciação preliminar da a' reação. C'ria-se o· Esiado'de Emêrgência' at~ 'q'uc. dominados. os
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento ln· ânimos. rc:Staure-se ~ Estado de Direito. Nessa·Jase não ·IÍá pro·
terno), do Projeto de Lei do. Senado n9. 225, de 1975, do priamente ,a ordem,,· mas; seg~ndo os mes~res, 'a·. ausência •de ,de~or·
Senhor Senador Agenor Maria, que dispõe sobre. a.aposen- . dem. Que fale, a respéito;.AfonsÓ,Arinos:,"~ .. Úrdem é ·o. sistema .
jurídico .que decorre das. limitações ·racionais. e. nã() ,passiol1áis à
tadoria espeCial do motorista profissional, tendo'
liberdade. Não sé pode/portimto, éonfundir à ord~m; que é um vafor
PARECER, sob n9 349, de 1976, da Comissão:
valor
:.... de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, positivo. ejurídico, ,c,óm. a' ausência. de desordem, que. é
com voto vencido dos Sc:nhores Senadores Leite Chaves e negativo e imperativo. A verdadeira o~dem. só. pod~ fundàr~s~ íia
liberdade, tal como a definimos; á suposu1 ordem fúndadá íiaJorÇií'e'
Nelson Carneiro.
na repressão sem lei é lima forma de dés6'rdem porsué é uma forma'
Em discussão o projeto,
·
·
· ·
.
de injustiça'~. .··.
'· ·
·
·.. .· · ; , : .~, •. ·;.: ·~
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso da palavra, declararei
Se só o império daiei é capaz de, fazer justiç~, o governo
encerrada ·a discussão. (Pausa.)·
discricionário que subjuga é'também·úm subjugadÓ.~'A 'suposta.::or·.
Está encerrada.
dem fundada'na força c nlú·epressão'.' não confere ao. govérnanté, e
Fica adiada a votação por falta de quorum. ·
nem'aos governados 'ás franquias jur(dicas.estávcis que emprestánt à
O SR. PRESIDENTE' (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria funÇão pública e ao indivíduo; no âmbito de suas 'iibe~dadcs limita·
das, segurança pleniliJde de agir. Ao contrário; e5sa.ordeín~·instru·
da Ordem do Dia.
·
m'ento belicoso radicalizante, quando muito tolera a intenção, prote·
Há oradores inscritos para esta oportunidade,
· gc a ociosidade· mental e aplaude o lazer da concordância.
. ··
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela.
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-42Seja 1!1 como for. o que posso, de improviso, meditar cm voz
alta. diante do aparte de V. Ex•. é que não temos outra alternativa a
nj>J -cr abandonar o terreno aos posseiros c aventureiros. que dele
vàn tom:mdo conta, - o que não é uma solução - ou aproveitá-lo
c:m uma coi-a qualquer. Ora. aproveitã-lo na criação de gado é
impo~sívcl. porque 1!1 não há condições para isso: aproveitá-lo na
agricultura também é impossível. porque lá não há condições para
isso. Isso são coisas positivas. Essas regiões, essas terras de que estou
tratando, são absolutamente imprópriu para qualquer tipo de lavou·
ra ou de criação. Então, teríamos que abandonâ-las aos aventurei·
r.1s, que como po~seiros se apropriariam delas: em Minas não hã
indígen:u que para lá fossem. de modo que teríamos que·abandonâ·
las à a•·entura dos posseiros que tomam a terra. a princípio focilmen·
te:, c derx1is as mantém c pelo decurso do tempo delas se tornam pro·
prietãrios legítimos.
O Sr. Ruy Saatos (ARENt\- BA)- Sem proveito para o
tado c para a Nac;;io.

E.~·

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- De mo·
do que o que ocorreu à RURALMINAS foi aproveitar essas terras
n.1 única coisa para que elas servem, ou seja, para o plantio de
cuca Jiptos, de pinheiros ou de outro tipo de ãrvores como estas desti·
nad;~s ao fornecimento de madeiras.
Agora venho à considcraçào a que passaria se V. Ex• não tives·
se me dado a honra do seu aparte, que é a seguinte.
O Sr. franco Montoro (MDB - SP) -

Permite V. Ex• um

aparte~

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- Já vou
dar. Uma palavrinha só. A consideração a que me referia é a se·
guintc:: Mi nas está numa fnse da sua história muito importante, que é
a preocupação da floresta. Eu vinha dizendo que Belo Horizonte era
uma floresta. quando cu fui menino. Era uma cidade vergel. Hoje é
uma cidade terrível, é: uma cidade que não tem árvores. A política
urbanística de Belo Horizonte consistiu, durante muitos anos. em
cortar as árvores. Eu fiz. aqui no Senado, logo no primeiro ano do
meu mandato de Senador, um discurso de apelo ao Prefeito de Belo
Horizonte, para que ele plantasse árvores.

projeto. Mas, já o Senador Evandro Carreira levantou uma objcçào
fundada no depoimento de um ilustre cientista, que hoje depôs na
Comissão de Agricultura, opondo-se ao plantio intensivo de
eucalipito e de Plnus elllottls em território nacional. Mas, se V. Ex•
considera desfalcado o seu auditôrio, nós, do MDB, com a maior ra·
ziio, vamos considerar ...
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- Não vai
na minha declaração nenhuma reserva, nenhuma indircta, ...
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas nào é nesse sentido,
mas pelo contrário ...
.. O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA - MG) - ...
nenhuma observação, nenhum desprimor da ilustre c sapiente
bancada do MDB nesta Casa.
O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Agradeço a V. Ex•
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- A ques·
tão é outra- é politica.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Exato, e nào é política,
mas ela diz respeito. e muito, à situação de Mi nas Gerais. Em face do
debate iniciado, pedi o aparte para comunicar a V. Ex• que •. como
Lidcr, me sinto no dever de requerer, como acabo de requerer à
Mesa. o adiamento da discussão c votação desta matéria, para a pró·
xima semana, pois estou informado de que o Sr. Senador Itamar
Franco aqui estará presente e poderá considerar melhor, estas
razões ligadas à situação de Minas Gerais. Informo a V. Ex• que a
minha inclinação é int.eiramente favorável à argumentação expen·
di da por V. Ex• e, aliás, reforçada pelo Sr. Senador Accioly Filho,
que foi o Relator, e que nos informa tratar-se, no caso, de terras são palavras de S. Ex•. - "desocupadas, inexploradas e que não se
prestam às atívidades nem da agricultura e nem da pecuária". V. Ex•
tem, talvez, razões de sobra para justificar a matéria, mas há de
compreender que, havendo em nossa Bancada, um representante de
Mir.as Gerais que levantou dúvidas sobre essa matéria, queremos
dar a ele oportunidade de participar dessa discussão e possivelmente
apresentar razões cm contrário às que V. Ex• expende, ou, talvez,
aceitá-las c terá V. Ex• o apoio, inclusive, de outro representante de
Minas Gerais. Eu, nessa qualidade, acabo de encaminhar à Mesa re·
qucrimento solicitando adiamento da discussão e votação da matéria
para a próxima quarta-feira, dia 9. Comunico a V. Ex•. em respeito
à importância das informações que V. Ex• está prestando ao plená·
rio nesse momento. Mui to obrigado.

De: modo que, Minas está procurando entrar numa fase florest:ll. Na Universidade de Viçosa, foi criada agora, uma Faculdade
Superior de: Florestas. para dar o diploma de engenheiro florestal, tal
a preocupação que o E.'tado de Minas está.tendo com o problema da
flore.,ta. E por que? Porque Minas está •preocupada em produzir
uma quantidade imensa. gigantesca de celulose. Estamos com uma
O Sr. Evandro Carriera (MDB - AM)- V. Ex• me concede
grande: fúbrica de celulose montada pela Companhia Vale·do Rio mais um aparte? (Assentimento do orador) - Nobre Senador, a
Doce:: outra está sendo montada no Triângulo Mineiro: outra está lidalguia da estrutura do seu discurso nos anima a aparteá-lo.
sendo estud:tda nas imediações de Belo Horizonte; uma outra, que
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- O seu
estav:t sendo organizada em Angola, está sendo transplantada para
Minas, para uma produÇão colossal de celulose. Quer dizer: Minas aparte é sempre ouvido com prazer pelo orador e por todo 1)1Undo.
está com uma preocupação enorme de ser um centro produtor muito Esteja V. Ex• certo disso: ná um certo charme na sua oratória.
grande de celulose. Por outro lado, Minas quer entrar na produção
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Mas não se esqueça
dos aços finos, quer que o aço de Minas seja o aço fino também, c de que cu sou seu discípÚio, pois o admirava quando falava outrora,
como todos sabem o aço fino é produzido pelo carvão vegetal. De enquanto trilhava os bancos ginasiais, eu o apreciava; e V. Ex• foi
modo que estas florestas são destinadas, preliminarmente, a estes um dos meus ídolos na mocidade, justamente por causa desses adedois objetivos: a celulose c o aço fino.' E temos, ainda, o problema da manes oratórios.
madeira de construção, para muitas espécies de construção, que
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- Muito
duriam um proveito imenso a Minas Gerais:
obrigado a V. Ex•
Ouço o seu aparte, meu caro colega Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Nobre Senador Gustavo
Capanema. disse V. Ex• que considerava o seu auditório de certa for·
ma desfalcado pela ausência do Senador Itamar Franco. Como Líder
da Bancada, procurei verificar a presença de S. Ex• aqui, para que
ele viesse uo plenário, mas o Senador Itamar Franco está fora de
Brasília. A argumentação que V. Ex• apresenta, nesse momento, me
parece, para ··quem está apreciando dei fora o problema, per·
feitamente procedente. Eu não teria objeçõcs a apresentar ao

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador,
gostaria de trazer uma outra colaboração: este projeto peca pela
base. Mi nas Gerais jamais poderá ser uma grande produtora de ce·
lulose. Não há condições no seu solo para ter uma floresta capaz de
enfrentar uma competição amazõnica. Nunca,! ,Que haja uma
preocupação para um tipo de floresta para os aços finos, é admissí·
vel, mns quanto a competir no mercado internacional em termos de
celulose, não! Será um atropelo das próprias Minas Gerais, em que·

-43rer uma industrialização à socapa, nobre Senador. ~ preciso ter-se
muito cuidado com este projeto porque não vejo vocação florestal
cm Minas Gerais.

----

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- E cu

niip~go que Minas é o lugar mais próprio para a produção de celulose, mas-oom._oJ.á~e pode produzir muita celulose, Minas está neste

tamento que estão sendo apreciados pelo Senado Federal é excelente.
Ainda há poucos dias eu me referia ao problema do desmatamcnto
das cabeceiras e das margens do Rio São Francisco, acarretando
conseqUências danosas para toda a região nordestina e mostrando a
necessidade de se partir para um reflorestamento cm larga escala,
inclusive através de florestas ciliarcs ao longo do curso do Rio São
Francisco. Portanto, acho que há unanimidade de todos, no que diz
respeito à necessidade de reflorestar o Brasil. Mas nos casos aqui
apreciados causa espécie que um tão grande número de hectares, se
não me engano no seu conjunto vai a mais de um milhão de hectares,
estejam sendo alienados, por parte do Governo de Minas Gerais e a
preço práticamente virae 30 cruzeiros o hectare. Embora não esteja
por dentro do assunto em exame, no que diz respeito a essa alienação, parece-me que a Liderança do MDB age prudentemente
quando desejaria que estes projetas fossem examinados com a
presença daquele nosso companheiro que se debruçou sobre a
matéria, tendo em vista exatamente isso de que uma tão grande
extensão de área territorial do Brasil vai ser alienada, embora o
objetivo válido do reflorestamento, mas sem esquecer, inclusive, que
temos o IBDF, um órgão, portanto, que tem por missão cuidar do
problema do reflorestamento no Brasil. Então são todos esses dados,
esses elementos que nos fazem querer ponderar cm torno da análise
de um problema, que nos parece válido que se busque uma solução
para ele, mas que talvez não devesse ter esse andamento tão apressa·
do, como parece ser do interesse das empresas em questão. Eram essas as ponderações que queríamos fazer, mais para marcar posição,
embora sabendo que o patrocínio sendo feito por um homem da
estatura de V. Ex•, ganha uma dimensão toda especial, mas que não
invalida essa preocupação por parte do MDB de que o assunto
viesse a ser analisado, aqui, com a presença do nosso representante
de Minas Gerais e que jã tem demonstrado o seu cuidado em torno
da matéria. Eram essas, portanto, 'as considerações que desejaria fa·
zer, não como contestação ao que V. Ex• traz, mas, quase como que
uma justificação da posição de cautela por parte do MDB em relação
a uma transação que implicará na alienação de tantas. terras públicas
no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a V. Ex•

momento empenhada-nesta ordem de atividadcs industriais. Esta·
mos procurando montar novas -fábricas de celulose-cm Minas
Gerais. ~ um programa. ~ um programa do Governo anterior e do
atual Governo.
. _ Agora, que na Amazônia se pode produzir muito mais celulose
do que no mundo _inteiro, isto é fora de dúvida, porque a celulose
tem por base, primei"ro a árvore e segundo a água. De modo que não
falta nem a água limpa na Amazônia, nem floresta na Amazônia. Estas d~as c.oisas, a grande quantidade de água limpa e a grande
quantidade de florestas da qualidade do eucalipto e outras, essas
duas condições são aquelas que são procuradas pelos investidores
em matéria de fábrica de celulose.
Assisti o ano passado a chegada a Minas Gerais dos donos de
uma grande fábrica de celulose cm Angola, que já estavam com todo
o equipamento comprado, na Suécia, na Espanha, na França c na
Inglaterra, e que, com a independência de Angola, resolveram não
mais ir para Angola; ir para outro lugar. Olharam para o Brasil e
preferiram Minas Gerais. Chegaram mesmo a ser chamados para
São Paulo, mas preferiram Minas, e em Minas, trataram de buscar
aqueles lugares onde houvesse arvoredo do tipo do eucalipto e água
limpa, em grande quantidade.
De modo que, Sr. Senador Evandro Carreira, não tenho dúvidas de que a Amazônia supera todo o Brasil cm matéria de .celulose.
E supera mesmo todo o mundo, isso é fora de dúvidas: maS', como a
celulose tem um mercado cada vez maior, como é uma matéria-pri·
ma que tem um consumo infinito, cada vez mais, até o fim deste
século, cada vez mais haverá lugar para as fábricas de Minas e para
as fábricas da Amazônia.
·
Sr. Presidente, eu podia falar muito, ainda, sobre esta matéria
da Ordem do Dia e sobre uma imensa quantidade de matérias
decorrentes e correlatas; mas, não quero tomar mais tempo do
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- Agrade·
Plenário. Quero é simplificar a minha discussão de hoje, dizendo o se- ço o aparte de V. Ex•, c peço-lhe que tenha em vista o seguinte: é que
guinte: dos 17 projetas encaminhados pela RURALMINAS, já fo· não há açodamento na política do Governo Aureliano Chaves. Neste
ram votados e já hâ resolução, sobre quatro. Hoje, estamos discutin· projeto da RURALMINAS que, nessa sua primeira fase, culminou
do e votando o quinto, o sexto e o sétimo. Portanto, ainda faltam 10, na apresentação de dezessetc projetas - outras fases. virão - há um
dos 17 mandados. Se conseguirmos aprovar, hoje, esses três, resta· estudo cuidadoso na escolha das terras a serem utilizadas e dos
rão dez outros, para novas discussões, para definição de motivos: empresários a serem escolhidos.
haverá, então, ensejo para grande quantidade de assuntos e de discur·
Mas o Governo de Minas demorou muito no estudar o assunto.
sos de tão alto nível e tão alta eloqUência, do porte do de V. Ex•
Isso começou na gestão.do Governador Rondoq Pacheco, que manDeste modo, Sr. Presidente, não discutirei, nem encaminharei a 1dou para o Senado os oito primeiros projetas: o Governador Aurelia·
votação das duas outras proposições desta tarde, ou seja, dos Proje- no C!haves mandou mais nove. Então, os dezcssete projetas têm essa
tas de Resolução n9s 38 e 39. Dou-me por satisfeito com as idade- já estão há muitos anos em es"tudo- e, na base desses estuconsiderações apresentadas agora, nesta fase do problema. Se conse- dos, está continuadamente o Instituto Brasileiro de Desenvolvimenguirmos votar hoje os projetas, continuaremos, daqui a dias, quando to Florestal, a que V. Ex• se referiu há pouco. Esse órgão federal
tivermos a presença de outros Senadores, a começar pelo Senador está, cotidianamente, na RURALMINAS, .dé' mãos dadas com a diItamar Franco e, assim, iremos levando este assunto para diante, o reção daquela Autarquia para todos os detalhes e todos os estudos
mais depressa possível. Porque é preciso que eu chame a atenção do atinentes a esse grande plano.
Senado para um ponto muito importante: cada dia que passa há um
De modo que, o Governo de Minas não só está fazendo tudo
prejuízo grande em Minas. Os empresários que se dispuseram a esse
muito
devagar, como está trabalhando com o auxílio, o amparo - c
empreendimento têm procurado o Governo de Minas Gerais; e, alguns deles, já me procuraram várias vezes, para pedir o rápido anda· não só o auxílio moral, intelectual, mas com a colaboração técnica,
menta desses projetes, porque cada dia que passa é uma fortuna que que é mais importante- do órgão federal; e V. Ex• sabe, porque citou a sigla IBDF - Instituto Brasileiro de Des~nvolvimento Floperdem.
restal.
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um
De modo que nilo quero justificar, mais uma vez, porque aqui j{('
aparte?
falei demais sobre, esse assunto. Mas, como V. Ex• não estivesse p~í:-'
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- Pois sente, devo dizer que o preço dessas ierras, não é o de mercado.: por
preço de mercado ou mais elevado, nós não venderíamos é'ssas
não,
terras, talvez não encontrássemos compradores. O preço é de incenti··
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- A causa do reflorestamen- vo, O que Minas está fazendo é um subsídio indireto com estas ven·
to é uma boa causa. O patrono dos projetes específicos de reflores- das; é uma venda simbólica. Desde o começo temos dito isto: nilo se'

-44trata de uma venda, no sentido comercial da palavra. Trata-se de
uma venda simbólica. Nós poderíamos até dar as terras. Se a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais tivesse autorizado a doação,
ao invés de ter feito uma lei autorizando a alienação- este é o termo
-desses milhares c quase mais de um milhão de hectares, talvez esti·
vesse certo.
O Governo de Minas não deu, hã pouco tempo; nas vizinhanças
de Belo Horizonte, uma grande, imensa, valiosíssima área de terras à
FIA T',l Não as deu, para que a FIAT implantasse a fâbrica de automóveis?
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permita-me V. Ex• mais
uma observação?
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- Um mo·
mcnto.
De modo que o preço vil, a que V. Ex• se refere, não é preço vil,
é apenas um símbolo usado para justificar a palavra, alienar ou vcn·

der; porque, na verdade, o que estamos fazendo é o emprego dessas
terras como um incentivo. E dessa maneira, não hã cabimento para
a licitação proposta pelo Sr. Senador Itamar Franco c nem, tampou·
co, para o preço de mercado. Teríamos que fazer isso com a colabo·
ração de empresários privados e alguns até públicos. Hã ai algumas
empresas que apresentaram projetes c que são sociedades de eco·
nomia mista, de Minas Gerais.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Ai é que- me parecejá entra um outro aspecto da questão. V. Ex• se referiu à doação de
terras à FIAT. Embora o empreendimento possa ter sido muito
desejado c útil ao seu Estado, talvez perdurem as dúvidas se se justifi·
ca que o Estado de Minas Gerais abra mão de um patrimônio seu,
para que uma companhia poderosa como a FIAT pudesse estabelecer-se como empresa, visando lucros, em Minas Gerais. E V. Ex•
acaba de se referir à cxisténcia de economias mistas. Então, se o Esta·
do de Minas Gerais vai alienar, a preços simbólicos- como esclarc·
ccu V. Ex•- mais de um miihão de hectares de terra, por que não se
encontrar uma fórmula de participação deste Estado nessas novas
empresas de celulose c reflorestamento? São, assim, indagações que
vão surgindo, à proporção que V. Ex• faz a sua exposição, e que
'mostram que o Go\'.crno de Minas só teria a lucrar, se a aprovação
desses projetes se desse, aqui, com a presença do Representante
oposicionista do Estado de Minas Gerais, porque ele, com muito
maior autoridade c conhecimento de causa, poderia argumentar com
V. Ex• c contra-argumentar com afirmações que poderão suscitar ai·
gumas dúvidas de ordem econômica e técnica, embora, cvidentcmcn·
te, a autoridade de V. Ex• dê um grande respaldo ao pleito de Minas
Gerais. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. GUSTAVO CAPÁNEMA (ARENA- MG)- Agrade·
ço a V. Ex• o seu aparte.
Sr. Presidente, não me animo a prosseguir nesse discurso que
não está sendo, propriamente, sobre a matéria que está na Ordem do
Dia e, sim, sobre uma imensa quantidade de assuntos correlatas e li·
gados, que tomariam a tarde inteira c exigiriam estudos especiais
para um discurso à altura do meu desejo. Devo confessar, assim, um
certo desapontamento comigo mesmo por estar a discutir, tantas
coisas de improviso, sem aquele preparo especial que o Parlamento
requer daqueles que se animam à tribuna.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Não apoiado!
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- Era o
que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE.(Magulhães Pinto)- Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. I9-Secretário.

~lido

o seguinte

REQUERIMENTO N9 233, DE 1976
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução n9 37, de
1976, a fim de ser feita na sr.ssão de 16 do corrente.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1976.- Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Em votação o re·
querimento.
··i··
Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Líder
RuySantos.
··O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Para encaminhar· a
votaciio.) - Sr. Presidente, nesta questão de alienação de terras em
Minas Gerais, tenho um líder da melhor categoria que é o meu emi·
nente companheiro Gustavo Capanema.
Já declarei aqui que iria rever a minha atitude quanto a
adiamento de matéria. Esses projetes terminaram sua tram.itação nas
comissões, em 7 de abril e estão todo esse tempo na Secretaria da
Mesa, para inclusão na Ordem do Dia.
A matéria, é por demais conhecida. Eu teria um reparo a fazer
ao aparte do meu nobre colega Marcos Freire, quanto ao preço vil de
CrS 30,00 por hectare. Tenho uma chácara perto de Feira de
.Santana, próximo a Salvador, ~ margem da estrada, e o preço lã~é
esse ou um pouco mais. Assim, o preço não é tão vil para terras miserãveis como essas a que· se referiu o nobre Senador Gustavo
Capanema.
Ante o conhecimento da matéria, sou forçado, orientado pelo
meu eminente Líder, em nome da Maioria - e peço desculpas ao
Líder Franco Montoro - a não concordar com o requerimento de
adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Sr. Presidente, peço
verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Vai-se proceder à
verificação de votação solicitada pelo nobre Senador Evandro
Carreira.
Solicito aos Srs. Senadores que tomem seus lugares. A verifi·
cação serã pelo processo nominal.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Lideres podem votar. (Pausa.)
Os Srs. Senadores podem votar. (Pausa.)
Vai se proceder à apuração. (Pausa.)

Votam "sim" os Srs. Senadores:
Franco Montoro; Evandro Carreira; Marcos Freire.
Votam "não" os Srs. Senadores:
Ruy Santos; Accioly Filho; Alexandre Costa; Cattete Pinheiro;
Daniel Krieger; Gustavo Capanema; Heitor Dias; Helvidio Nunes;
Henrique de La Rocque; José Guiomard; 'Lenoir Vargas; Mendes
Canale; Otto Lehmann; Renato Franco; Teotônio Vilela; Wilson
Gonçalves.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Votaram sim, 3
Srs. Senadores, votaram não, 16 Srs. Senadores.
Não houve número regimental. Em conseqUência fica adiada a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
33, de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social
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...-..45como conclusão de seu Parecer nY 192, de 1976, com voto ven·
cido do Senhor Senador Domício Gondim), que autoriza o
Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especi·
fica, tendo
PARECERES, sob nYs 193 e 194, de 1976 das
Comissões:
·
'
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Agricultura, favorável.
Sobre a mesa. requ~rimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio.

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL. Pronuncia o se·
guinte discurso.).;... Sr. President.e, Srs. Senadores:
As sucessivas restrições à atividade política conduzem a um
raciocínio amargo: ou a politica não é um assunto sério ou é tão sério
que ninguém o entende. Desde que o Presidente Geisel reapresentou
a face liberal da Revolução, a outra face passou a contorcer-se de
infatigáveis apreensões. A marcação aos passos presidenciais é
qualquer coisa de impressionante. Note-se que a cada ação
corresponde uma reação imediata.

Perguntam-me freqUentemente por que creio no Presidente
Geisel:
creio porque luta, creio porque enfrenta desassombra·
f: lido o seguinte
damente os choques., entrechoques e contracheques do embate pela
REQUERIMENTO N9 234, DE 1976
conquista da normalidade política, não obstante certos sinais troca·
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, re- dos que aqui e ali confundem os acompanhantes mais sôfregos. Essa
queiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução nY 38, de conquista jamais se faria ou se fará sem um comando firme e
compreensivo das realidades em conflito, de certas ambições dis·
1976, a fim de ser feita na sessão de 16 do corrente.
simuladas,
mas no fundo honestas; de ideais mal definidos, mas
Sala das Sessões, 2 de junho de 1976.- Franco Montoro.
respeitáveis; da marcha irregular, mas bem intencionada; do querer
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não havendo contraditório, mas humano.
quorum, fica a votação do requerimento adiada para a próxima
Preocupa-me que certos lances presidenciais de tãtica diver·
sessão.
.
sificante impressionem o radicalismo mais pelo lado das aparências
negativas do que pelo lado das subjacências positivas. Essa, a razão
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- I.tem 6.
pela qual se compreende que· apesar de tanto esforço a face liberal da
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nY Revolução continue tão arranhada.
39, de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social
Pergunta·se·á se a Revolução tem outra face que não a liberal,
como conclusão de seu Parecer nY 195, de 1976, com voto ven·
desde
que se fez pela democracia e para a democracia. Responderei
cido do Senhor Senador Domício Gondim), que autoriza o
que
não
me compete deti~ir a outra face, mas direi que hã duas,
Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especisempre desarmônicas, porque qualquer revolução é um feixe de
fica, tendo
PARECERES, sob nYs 196 e 197, de 1976, das varas irregulares que permite a união de forças mas não garante a
comunhão das idéias. A História Universal é tranqUila a respeito.
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e Daí porque toda revolução ou se institucionaliza para adquirir
lideranças orientadas por um conceito básico e respeitável ou cai na
juridicidade; e
rotina
sedutora do vício de poder, ainda mesmo quando mitigado pe·
-de Agricultura, favorável.
la sucessão de pessoas honradas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
Governar discricionariainente sem pensar discricionariamente é
quase
impossível, menos pelo deséjo de querer do que pelo aparato'
É lido ci seguinte
irrecusável de assim proceder. As imposições do poder são cruéis,
REQUERIMENTO N9 235, DE 1976
mesmo quando controladas pela lei; quanto mais as ditadas pelo
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, re· absolutismo. Sem a ordenação da liberdade, governantes e gover· ·
queira adiamento da discussão do Projeto de Resolução nY 39, de nados sujeitam-se igualmente a uma só escravidão: a dos fatos.
Então se substitui o pensamento pela ação, a formulação jurídica das
1976, a fim de ser feita na sessão de 16 do corrente.
coisas'
pelo impacto das coisas, a racionalidade pela passionalidade,
Sala das Sessões, 2 de junho de 1976.- Franco Montoro.
o definitivo pelo transitório. Hã quem pense que governo autoritário
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Fica, igualmente, i: o ideal para manter a ordem e fazer justiça. Ao se promover uma readiada a votação do requerimento lido.
belião contra uma situação, é perfeitamente justificável o poder
.discricionário pela razão única de que toda a organização
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 7
·anterior voou pelos ares e é necessário garantir o novo poder contra
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da a· reação. Cria-se o Estado de Emergência até que dominados os
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento ln· ânimos restaure-se o Estado de Direito. Nessa fase não hã proterno), do Projeto de Lei do Senado nY 225, de 1975, do priamente a ordem, mas, segundo os mestres, a ausência de desor·
Senhor Senador Agenor Maria, que dispõe sobre. a aposen· dem. Que fale, a respeito, Afonso Arinos: " ... a ordem é o sistema
tadoria especial do motorista profissional, tendo
jurídico que decorre das limitações racionais e não passionais à
PARECER, sob nY 349, de 1976, da Comissão:
liberdade. Não se pode, portanto, confundir a ordem, que é um valor
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, positiVO e jurídico, COm a ausência de desordem q!le é um valor
com voto vencido dos s~nhores Senadores Leite Chaves e negativo e imperativo. A verdadeira ordem. só pode fundar-se na
Nelson Carneiro.
liberdade, tal como a definimos; a suposta ordem fundada na força e
na repressão sem lei é uma forma de desCirdem porque é uma forma
Em discussão o projeto.
de injustiça".
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso da palavra, declararei
Se só o império da lei é capaz de fazer justiça, o governo
encerrada a discussão. (Pausa.)
discricionário que subjuga é também úm subjugado.."A suposta ar·
Está encerrada.
dem fundada na força e na repressão" não confere ao governante e ·
Fica adiada a votação por falta de quorum.
nem aos governados as franquias jurídicas estáveis que emprestam à
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria função pública e ao individuo, no âmbito de suas liberdades limita·
das, segurança e plenitude de agir. Ao contrário, essa ordem, instru·
da Ordem do Dia,
menta belicoso radicalizante, quando muito tolera a intenção, prote·
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
Concedo u palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela.
· ge a ociosidade· mental e aplaude o lazer da concordância.

..
-46De outro modo, não se compreenderia a interferência negativa do status quo. Nessa ordem de coisas a distenção torna-se um jogo pena distençào de acidentes calamitosos como punições politicas, rigoso. E porque o Presidente insiste, tenta-se insidiosamente um
censura obstinada a órgãos de imprensa como "Movimento", movimento de descaracterização da civilização democrática. Tenta·
"Veja", "Opinião", "Tribuna da Imprensa". Quem já dispõe, por se esmagar os seus valores até mesmo com a arma do ridículo, quane:o.emplo, do AI-S. da Lei de Segurança, da lei de censura prévia, da do se alguma coisa há para atacar seriam certos insucessos corlei de lidelidade partidária, - seria mesmo necessária a chamada rigíveis de governos snpostamente democráticos e em geral dirigidos
"Lei Falclo", fossem quais fossem as suas "boas" intenções? Um por incompetentes. E o pior é que esse trabalho de sapa contra a
simples entendimento entre os partidos e a Justiça Eleitoral seria o democracia procura desviar a atenção nacional para um corpo-a-corsuliciente para normali1.ar todas as preocupações alegadas 11a justi· po entre extremos totalitãrios, em que ninguém está interessado a
· ·I) àO ser as minorias ati vistas de direita e de esquerda.
licativa do projeto.
O poder discricionário não aceita derrota, e nisso está certo por· Por outro lado, supõe-se qÚe armando o Estado de poderes
que a substúncia do poder reside nos fatos e não na lei. E porque não supremos, com atribuições ilimitadas e intocáveis, isso é o bastante
aceita derrota arma-se contra tudo que lhe pode oferecer dúvidas. para tranqUilizar a marcha contra o· comunismo c em seguida abrir
Daí a impossibilidade da normalidade exclusivamente por via caminho à democracia. O Estado autoritário já é em si uma opção
eleitoral, sabido que a opinião pública, no sigilo do voto, não age aberta à esquerda ou à direita, dependendo apenas das forças ocultas
sobre pressão. Muito ao contrário, age contra a prc;ssão. Pretender o
nele encasteladas c dos imponderáveis do tempo. Não há como
governo consagrar-se democraticamente por esses meios, sob a alega- pensar em democracia fortalecendo o Estado interminavelmente.
ção de que as obras adn.!nistrativas anulam as reivindicações Nesse sentido o governo esmera-se em aprimorar a tipologia do popoliticas, é separar o espírito da carne, o intelecto do resto do corpo, der e só por sobra ou acaso a qualidade de vida do regime. Os sinais
a teoria da prática. A eleição é parte substancial da prática democrá- trocados não conduzem senão à estupefação diante do óbvio. Cai-se
tica, mas sem ao menos uma intenção de teoria é corpo sem cabeça. na armadilha ingenuamente, santamente.
Os pés caminham, mas, sem orientação, aonde pode nos levar? RodaE ainda há que ressaltar outro aspecto danoso da campanha pese no domínio do acaso, que é um dos sustentáculos do Estado de la descaracterizaÇão da democracia. Antes a crítica anticomunista
Emergência, principalmente quando não há mais nenhuma razão era tida por muitos como extensiva à toda política liberal. Mui tos
emergencial.
democratas, por medo de serem chamados de fascistas ou
De outro modo não se pode entender que a JUStiça social tenha simplesmente de reacionários, entregavam-se à comodidade da omisque preceder a democracia, quando é mais ou menos clássico que a são. Hoje, que os democratas se conscientizaram da sua real missão e
democracia é que promove a justiça social ou ao menos uma não não fazem diferença entre os danos à liberdade praticados por fascisimpede a outra. e somente as duas, harmonicamente e simulta- tas ou comunistas, falar em liberal democracia ou social democracia
neamente, é que formam a social democracia, -ponto alto em torno é ser confundido com os marxistas. Tanto os totalitários da esquerda
do qual se arregimenta toda a cultura ocidental no que tem de mais quanto os totalitários da direita aproveitam-se dos democratas para
lidimo e histórico na alma euro-americana.
fazer· o jogo dos seus interesses contra a democracia. A constatação a
A anormalidade faz do governo o regime, em contraposição à olho nu diante desse quadro é que ninguém sabe o que é amigo e o
normalidade em que o regime faz o governo; e porque o poder que é inimigo. Na verdade combatemos figuras embuçadas, sem o
permite es.~a cativante satisfação de vontade, cada governo tem o consolo de ter claramente ao lado a imagem real dos nossos sonhos.
estilo de regime que quer, e de governo em governo, ao longo de cada Lutamos mais pelo tato do que pela lógica, mais pelo instinto do que
um deles. é quase natural a diluição paulatina da idéia politica pela razão. Daí resulta que todo o nosso esforço se é uma luta pela
original como fonte de inspiração doutrinária.
cultura é também um salto no escuro. Seguimos simplesmente os deEis, Sr. Presidente, a razão de ser da aflição contida que me sígnios da fatalidade, quando jã era tempo de escolher a meta dos
inquieta depois de analisar friamente esses últimos doze anos de luta nossos objetívos.
pela institucionalização da Revolução, e que só posso exprimir pela
Em Paris, Londres, Feira de Santana.e recentemente em Gradúvida de que a politica não é um assunto sério ou o é tanto que já
mado, ouve-se do Presidente Geisel a palavra de empenho à demoninguém o entende mais. Será que de 1922 a 1976 - 54 anos de
cracia prometida pela Revolução. Sente-se o calor da sua extenuante
idealismo de gerações num só sentido - nada se tenha a apresentar
escalada pelo mundo da politica. 1:. um homem s6 a carregar o estanainda senão pruridos c: preconceitos? Chega-se vitorioso ao cimo do
darte da liberalização e em torno dele o coro distante de vozes quase
monte e teme-se descer à planície conquistada; sobe-se ao absurdo saininteligíveis, ou inaudíveis, para não revelar apenas o coro sistemáticrossanto da violência insurrecional e não se chega à razão tranqUila
co das palmas que aplaudem antes a autoridade que o testemunho do
da constitucionalidade; pode-se o mais e não se pode o menos; ganhaseu esforço pela causa politica da democracia. Os políticos, por moti·
se a guerra mas não se faz o armistício; ganha-se a guerra mas não se
vos vários, deixam-se ser apenas sombra pãlida da imagem presidenganha a paz. Se ousamos a luta e vencemos, nada mais justo e sensacial ou eco distante de sua voz. Ou simplesmente defensores físicos
to que ousemos as negociações da normalidade. Não somos guer·
do fato consumado. Conheço as razões da conveniência, mas rerilheiros profissionais, por índole somos portadores da paz. A paz
conheço também que estamos sumindo, não como as aves de arridemocrática institucionalizada, que mesmo sendo um papel é um
bação que acossadas pela necessidade deixam o sitio mas não percompromisso perante a Nação, que não pode ficar indefinidamente
dem a liberdade de voar a outra parte, e sim como as tanajuras que
ao sabor das promessas do arbítrio, de cuja seriedade não se duvida
caem verticalmente por terem perdido as asas em pleno ar e na terra
mas cuja voluntariedade não se discute.
escondem-se da vergonha de sonhar o céu que não merecem.
Temo. que o primado do processo sobre a idéia consagre, aos
O vazio político, se se justifica pela ociosidade mental cm repoucos, a auto-sugestão revolucionária. Q1,1ando o Presidente
reconheceu al~m da estagnação o retrocesso político e nos convocou lação a uma participação mais ativa e arrojada junto ao poder revoà recuperação do tempo perdido em benefício da Nação, é claro que lucionário, justifica-se também pela absoluta eliminação da presença
em torno dele duas forças se armaram: a dos democratas espe- política, já não digo no comando da coisa pública, mas ao menos
rançosos c a dos inimigos, temerosos e indiferentes à normalidade junto aos órgãos de competência decisória. O caso dos contratos de
democrática. Entre os inimigos estão os extremistas da esquerda e da risco ~ tipo. As contradições arenistas, quanto a assunto da maior
direita, subversivos a serviço do totalitarismo que não obstante tra· envergadura, que pela natureza monolítica do governo jamais pobulharem cm campos opostos oferecem as mesmas oportunidades deria ser tratado de modo diverso por porta-vozes de uma mesma
antiliberais e antibrasilciras. Os temerosos e indiferentes, por seu tur- fonte de informação, simplesmente esclarecem que não há
no, propiciam a dúvida que só conduz no imobilismo c à exaltação informação.

-47Não é apenas o desfalque de prerrogativas objetivas que aniquila o Legislativo, mas principalmente a sonegação ou segregação dos
mist~rios oficiais à confiabilidade do setor pol!tico. Continuamos
sob qunrentena •. como se o mal estivesse em nós e não alhures. Preserva-se a instituição parlamentar, mas desconfia-se do politico. E é esse
clima de desconfiança, Sr. Presidente, que desvia o rumo da normali·
da de e espanta a juventude da atividade pol!tica.
Todo o jovem é um feixe de ânsias em disponibilidade criativa.
Maiores atrativos para isso oferec~m todos os órgãos burocráticos
dcr governo e da iniciativa privada, agindo os primeiros como reais
centros de .decisão da coisa pública. A tccnoburocracia, nos regimens
autoritários, substitui a democracia representativa. ~ a dona do po·
d~r e da vontade do povo. Se atribui todas as genialidades e todas as
'habilidades indispensáveis ao comando dos povos. E como não tem
que dar satisfaÇão a ninguém e ninguém a molesta, evidentemente
que pquco lhe .interes~a esse ou aquele estilo de governo ou de regime. Todos são bons, desde que permaneçam no seu retiro inaccssfvel
e aprazível. Até que o vulcão das circunstâncias irrompa das profun·
dezas das coisas e acabe com o reino das portas fechadas.
Por outro lado, costuma-se dividir hoje os políticos entre os que
são "nossos" e os que "não são nossos", a partir da adesão incondicional ao sistema político vigente e à mais leve suspeita de infi·
delidade. Os indi.cadores para essa aferição são os mais variados, ou
diria mesmo que são os mais fantasticamente diversos. Quem prega o
liberalismo, por exemplo, pode ser um ultrapassado, porque o liberalismo, não é deste século e muito menos desta semana, e pode
também ser um subversivo porque a palavra liberal andou certo
tempo usada por marxistas e .democratas sem uma distinção muito
precisa e aclaradora das coisas. Durante a segunda 'guerra. mundial·
todos os que se juntaram contra o totalitarismo de direita chamavam·
se de liberais, havendo entre estes os totalitários ác esquerda, que
nunca foram ou serão democratas, mas a mistura atrapalha o racio·
cínio e até hoje há quem faça questão de não discernir um democrata
de um marxista.
Mas não é só o liberalismo que apavora, é mesmo a própna
democracia sem complemento a,Igum. Democracia também não é
safra deste ano, é velha. Como também pode s~:r subversiva pelo
sim pies acidente de os totalitários· de esquerda apelidarem os seu.s
governos de democracias populares. Então democracia tem que car·
regar um apêndice explicativo a fim de não se confundir com
comunismo. Vem o enxame de democracias- cristã, social, elitista,
escandinava, econômica, burguesa, e chegaremos, sem dúvida, à
democracia de direita, como há a de esquerda e, cm seguida, como
não se entendem, há que se criàr a de centro: Mas o problema é que a.
própria expressão de~ocracia não soa bem a muitos ouvidos. Há
· nela, como quê, qualquer coisa que não agrada. E como o arbítrio se
resume na excitação de gosto- coisa que não se discute-. niio ~s
tár da democracia é um direito que lhe assiste até prova em contrá·
rio. E como o político ·brasileiro em geral é democrata, explica-se
tudo.
E por tudo isso, Sr. Presidente, pode-se ter uma idéia de como
não é fácil atender ao pregão democrático da Revolução. Bem posso
imaginar' a luta do Presidente Geisel.
Os choques, entrechoques e contrachoques provocam distor·
ções singulares na distensão; aqui e· ali há qu'em verifique nas pala·
vras presidenciais a incidência de sinais contraditórios.' Julgo que ries·
ses incidentes prevalece muito mais'·uma certa característica de toda
luta difi~il e prolongada, principalment~ no campo da tática ideoló·
gica, do que mesmo uma ·negação da 'estratégia ~istcnsionista. A
coexistência na diversidade, de que já falava.J(.ennedy, é o que de fa·
to simboliza a distensão, uma cspéçie de filosofia do absurdo porque
trata de conciliar contrários aparentemente irreconciliáveis. Jamais
poderia ser, pela natureza mesma do empreendimento, uma tarefa
retillnea de clareza ao alcance de todos, de disposições apoteoticamcnte' aplaudidas pela unanimidade dos contrários.',M jli não ~cria
a distensão mas a plenitude do objctivo pretendido. A contradição'
talvez esteja menos no Presidente do que cm nós, que não. aprende·

mos ainda que a luta pela democratização não é um ato de impertinência infantil mas de consciência adulta, em que se devem engajar
todas as forças nacionais 'que se sintam responsáveis pelo cngrandecimC'iSflÇ1Jo País. Não temós por que deixar de proclamar a situação
das coisas; o mau hábito de encobri-las é que as complica'll ainda
mais. Toda Nação tem os' seus momentos de angústia e d;la 11.io se livra negando~a. mas encarando-a. Não há vergonha nisso, há
grandeza.
Se alguma estranheza maior teria a manifestar ao Chefe da Nação, com o respeito e a admiração que sinceramente lhe devoto, com
a confianÇa e a liderança que nele deposito, acima da cortesania e ao
nfvel de sua competência pessoal, ao lado da sua austeridade
dignatária e longe do medo da autoridade ·- se alguma estranheza
teria a manifestar a Sua Excelência, seria a de não entender o motivo
por que os que o cercam entretêm mais as inãos com as palmas do
que com a. ajuda a levantar o peso pesado do governo. Exatamente
por isso é que a imagem do Presidente vai muito bem, mas a do governo poderia ser muito melhor. Por omissão generalizada, o t:'entralismo pol!tico-administrativo, natural cm todo poder revolucioná·
rio, adquire um gigantismo espantoso, sujeito a embalos de
autogestão de caráter gerencial, sacrificando-se assim qualquer
lampejo da criatividade ' reformista, que não nasce do "rolo
compressor" do "sim",.ou "não" 'mas da alma artesanal da meditação revolucioná'ria efetiv~ e.constante.
E surge a pergunta: o· que hâ mesmo de · assentado no
subconsciente político da ~evolução, hoje, em 1976?
Vemos muitas realidades, sem dúvida, mas nem todas c muito
menos a realidade básica da qual as demais são apenas .detalhes ou
destaques visuais ao gosto' de cada. espectador. Essa realidade básica
é· que se procura ver, através de uma análise de ecologia política
interessada cm preservar a natureza po'títica das coisas. antes que a
devastaç~o e a poluição provocadas pela sofreguidão do imediatismo
a.qualquer preço comprometam, cm definitivo, a determinação revolucionária de restaurar .o liberalismo político como fonte de inspiração filosófica, jurídica, sociológica e cultural da democracia brasileira.
Vemos muitas realidades, Sr. Presidente. Mas todas brotam de
um solo artificial: a excepcionalidade política confessada e jamais
desmentida- nunca é demais chamar a atenção para o fato de que a
realidade política pretendida repousa na normalidade, na ordenação
da liberdade, na organização polítiva estável, no estado de direito..
Para tanto, ao que parece, há carência de percepção.
· Rever seriamente a po'sição política nacional e organizã-Ia,. não
.é tarefa secundária que pode esperar a oportunidade ditada pelo

voluntarismo, é obrigação superior a qualquer outra de mesma linhagem nas prioridades oficiais e populares, pois a sua primazia foi e é a
razão de ser da Revolução foi e é o que confere à excepcionalidade,
a ética política indispensável para se manter como poder respeitável,
enquanio os seus propósitos a~uardam o consenso das forças revolucionárias em torno da idéia ser institucionalizad~.
Será isso um refrão cansativo? Creio que é, apenas, a k:anção da
alma nacional cm busca de si mesma, a cantiga poP,ular que. é vocação e tradição, o realejo sempre monótono dos que pedem a mesma coisa, porque não hâ ·outra coisa mais importante a pedir, a
oração repetitiva pela prescrvaçãô'da fé no que se crê. E um mundo
materialista, sein fé e sem crença, nã<>'vale a pena ser vivido - é' o
mundo cão, do vale-tudo :por nada e vice-vcrsa, da nc;gação da
racionalidade. ~o reino do absolutismo totalitário cm que o direito é
uma concessão do paternalismo c a libcrda.de é uma ovelha negra
dominada pelos lobos que sempre têm razão.
Se faz a revisão salarial, a revisão monetária e a cambial, a -dos
planos e .programas, mas a principal, que é o indicador certo para às·......__
demais, não se faz: a revisão politica. Adia-se simplesmente. E o. ·
adiamento sistemático provoca, por sua vez, a estranha convicção da
desneccssidade da. revisão .cm face da ausência de cobrança. O
aparelho fiscal, no caso, quc,é o sctor politico, estagnou, retroagiu.
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-48Chamado a tomar consciência de si mesmo c insinuar-se, pela
Esse onipoiente sistema legal, 'fechado c misterioso, pela natuvoz convocatória da Mensagem Presidencial de !9 de março de 1975, reza da investidura e do procedimento, cm virtude da prolongada
entre os valores reais responsáveis pelo equilíbrio do permanência forja um·estad!> ~e cultura elitista,, avesso. ou simplesdesenvolvimento integrado da Nação, não parece até agora té:r mente indiferente aos valores democráticos, no qual o relacionam cri•.
atentado para a questão fundamental de sua missão, que é estimular ÍQ humano se arroga a vaidade suprema de prescindir da qualidade
a organização politica. Não obstante cada partido dispor de um de vida polltica para se preocupar unicamente com a sobrevivência
programa digno de respeitabilidade, - parecem muito mais pessoal a qualquer preço. Sob a proteção férrea do autoritarismo,
preocupados com outros problemas secundários do que com o proliferam os órgãos administrativos, verdadeiros principados, cada
problema institucional.
um com seu mundo próprio, sua legislação e sua escala de valores c
A discussão em torno do bipartidarismo ilustra o fenômeno. O assessores 1 seus aviões e sua corte, sua realeza · c sua riqueza,
bipartidarismo funciona em consonância com a excepcionalidade;·, qualquer coisa de fazer inveja à inteligência de Maquiavel, qualquer
não é, por isso mesmo, um problema autónomo, uma instituição ·coisa de· exacerbar o furor iconoclastra de D. Quixote c de aprimorar
política legitimamente criada para ser independente c que cm função as delícias de viver de Sancho Pança,
disso, pudesse se dar à tarefa de aperfeiçoar-se, de reger-se por
O Brasil já foi dividido em sesmarias, depois em Províncias, e
princfpios próprios adequados às solicitações dos pollticos e da em seguida, em Estados. Agora está dividido em repartições burocráopinião púb,lica. Achar se é bom ou ruim, vâlido ou inválido, em ticas que, na verdade, dirigem o País. Os príncipes são os viventes, o
termos absolutos, é defendê-lo ou acusá-lo sem atentar para o seu resto é sobrevivente. Houve a politica dos "coronéis", dos governacondicionamento, Seria a mesma coisa que do mesmo modo se dores, dos tenentes, dos líderes.p_artidãrios- temos em experiência a
passasse a considerar o Congresso Nacional. Ambos funcionam política da tecnoburocracia. Se os anteriores fizeram força para não·
como resultado da excepcionalidade imperativa, frutos, portanto, sair, é justo que os atuais detentores das cordas aa alta adeste da outorga da Carta vigente e o outro da edição do Al-2. Dizer ministração também lutem para ficar. O que me parece estranho é
que o bipartidarismo basta à nossa ânsia politica é dizer que o que uma revolução democrática feche os olhos à formação desses
Congresso, tal qual se encontra, é sufic.ie,ntemente perfeito para o grupos hegemónicos poderosos, sobretudo quando se sabe que no
desempenho de todas as suas prerrogativas tradicionais. Vamos hermetismo das soluções estão em jogo todos os interesses nacionais
respeitá-los e prestigiá-los enquanto servem, mesmo limitativos, à c muitos interesses internacionais. Não há.itada de grave a alertar,
causa da democracia; mas daí proclamar a sua excelência é, em úl- senão, Sr. Presidente, que nada se sabe a respeito de coisa alguma e
tima análise, proclamar a excelência da excepcionalidade.
seria justo que o Congresso e a opinião pública sou~cssem de alguma
Nesse mesmo envolvimento distorcido da realidade encontra-se coisa. Porque as coisas públicas se tratam publicamente. Os
a alternância de poder. Além do Al-2 ter prcdatado o destino de "principados" pensam de modo d~ferente.
cada partido, sabe-se cjue nenhum poder que se auto-instala deixa
Além' do sistema de auto-suficiência legal, cumpre expor à Naque outro o empurre ou o substitua a não ser por duas vias: a do
ção o solerto complexo cultural elitista que s.e organiza à maneira das
golpe c: da lei. Como nenhuma das duas está na ordem do dia, ao se
discorrer sobre a ascensão partidária ao comando supremo da coisa sociedades secretas e ainda a seu modo age sobre o resto das pobres
criaturas e das instituições.
pública, parece meridiano que se questiona por nada. Afora o gosto
Sentimo-nos assim, Sr. Presidente, abalados nas nossas convicda discussão, vê-se que o objetivo não se encontra em disponibilições
e nos nossos objetivos. A reforma que preconizo nã.o é sistemátidade. Como na história do peru - quanto mais se anda menos há
ca,
tende
tão-somente "formar de novo", criar uma mentalidade polímemória tanto do ponto de partida quanto do outro para onde se
tica
sólida
e sadia, sob a inspiração da Revolução. Sabemos que hã
deve ir. Se há algo por se lutar antes que se perca de todo a memória
erros
de
cujas
conseqUências sofremos amargamente mas não sabedas coisas, sem dúvida, é o fortalecimento de nossas convicções
mos
como
localizá-los
facilmente e muito menos corrigi-los com a
democráticas e políticas em torno do Estado de Direito e da
presteza que se faz necessária. Saltamos por cima deles na presunção
supressão normal do Estado de, Emergência.
de que os vencemos; aparecem na frente, a moda dos fantasmas, e
Enquanto isso, o tempo corre e cria aos poucos se~imentos
aparecerão sempre porque só hã uma forma· decisiva de libertação
culturais no sentido em que um Governo forte pode influir na forma
completa - encará-los e resolvê-los. Do contrário, é lidar com
· social de . viver das cúpulas administrativas. A duração da
espectrosum drama de heroicidade duvidosa.
excepcionalidade já exige: não apenas uma revisão politica mas uma
reforma da própria Revolução. Do impulso original em busca da
Sr. Presidente, alguém ·já afirmou que as revoluções suldemocracia caímos num sistema legal que se apega à sua própria amcricanás são mais conservadoras do que inovadoras. Luta-se p~ra
rotina, ao zelo à sua própria existencialidade, à doutrinação de sua conservar alguma coisa c muito pouco para inovar o que é necessáprópria excelência, como se a revolução,, que é uma marcha,
rio. Muitas vezes, fica-se apenas na defensiva c não se d~ um passo à
resolvesse não marchar mais, parar em definitivo n11m sítio
frente. Não se avança por medo de errar e erra-se por receio de:
indefinido, contentar-se com os recursos provisórios, com as ousar. A reforma mais estridente verifica-se na mudança de timbres
aparências, com a face temporã das coisas, muito embora a Nação dos papéis das repartições, que freqUentemente mudam de nome, ora .
reclame: a finalização da marcha e o mundo estranhe que uma porque geram filhotes, ora porque se fundem, ora porque se dividem.
potência emergente, herdeira e portadora de mensa&ens culturais de Os homens que chegam mudam a posição dos móveis, marcam
cunho histórico, prejudique a sua influência no movimento ocidental
outros horários, estabelecem nova maneira de receber c de decidir.
de revalorização do homem pela ausência de um documento
Promovem reuniões c mais reuniões, simpósios, seminários, - é um
constitucional alinhado às formas democráticas de vida. Essa parada corre.corre sem fim, exaustivo, laborioso. Armam-se planos calca-:
sine die, cuja proclamação está na intocabilidade do AI-S, propicia a dos de velhos planos, programas somados de outros programas ou
transformação lenta do que há de compulsório. E como a lei do separados de programas esquecidos. A tecnocracia moderna aplica
arbítrio é: uma lei de guerra e não uma lei de paz, é uma lei que se novos métodos, que ninguém entende mas o importante não é dar:
impõe pelo imperativo da ordem e não por razões de direito, mas que. resultados positivos e sim caracterizar uma fase administrativa na:
de qualquer forma influi poder.osamente nas normas de convivência cúpula. Louva-se a ordem c a segurança, xinga-se o político, ol
humana, por maior que11eja a resistência ao arbítrio- essa lei força empresário nacional etc. A inovação borbolctcantc é uma festa de sa~
a acomodação por ser o deus de que depende a sobrevivência politica Ião. Lá cm' baixo, as velhas estruturas dormem, indiferentes c seguras
do homem. Ficamos, governantes c governados, nivelados ao de si mesmas; o sono ferrado da rotina. Ninguém se convenceu, Sr.'
sombrio viver de uma força implacável que, como toda força, gera Presidente, que o surto· de produção que empolgou a Nação c oi
aberrações incríveis.
mundo, durante algum tempo, foi fruto quase exclusivo da ausência
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mercado externo. Ninguém se convenceu que a partir da! tinha-se de se dar maior vitalidade à democracia, então fraca c mal dirigida,
que marchar para a verdadeira reforma com a batalha da por isso mesmo ameaçada de sucumbir ao avanço universal da ideoprodutividade, a fim de que o trabalho e a justiça social ganhem de logia marxista. A verdade é que reforçamos o combate à subversão
fato as dimensões human!sticas que todos almejamos, Ao que parece de doutrinas estranhas. Mas de que forma temos cuidado da nossa?
ninguém se convence de que para se chegar a isso é necessário or· Ou mesmo, o que é feito da nossa ideologia? Se combatemos alguma
ganização pol!tica e, cm conseqUência, organização económica, sem coisa é porque defendemos outra. Não se combate por combater,
o que não há trabalho e nem justiça social ajustados· a parâmetros mas por alguma razão. Sobretudo, quando se trata de luta ideoló·
cstãvcis. Ao que parece ninguém se convence, Sr. Presidente, que a gica, é elementar dis~ingUir os campos. Do contrário insistimos no
organização que nos convém é a democrática, com todo o seu elenco vulgarismo passional "do contra", sem nada a favor da luta.
de providências económicas. Porque se há algum tempo disso
Nas contendas racionais, é muito mais importante a imagem
estivéssemos convenci4os, é provável que a crise do petróleo teria que se defende do que a que se combate. Porque é a imagem que ali- .
sido enxergada na oportunidade em que eclodiu, setembro de 1973, e cia adeptos c não o puro c simples imperativo da luta. Lutar supõe
não hoje. E quem estaria solucionando os problemas dela decorrcn· antes uma causa pela qual se chega - a imolar a própria vida, tcs seria a implementação de um programa nacional de álcool e causa s!mbolo que se procura para rivalizar com o que se condena.
tantos outros voltados para as nossas riquezas c não os pobre.s Se o homem é um animal pol!tico, é, evidentemente, ideológico.
hortogranjeiros; seria a produtividade competitiva no mercado
Sein dúvida, Sr. Presidente, que tudo que temos a defender cm
mundial e não o subsidio à exportação; seria uma pol!tica cfctiva de
oposição
aos inimigos da liberdade está na democracia, travada c
assistência e racionalização da produção e não uma pol!tica restritiva
de crédito, principalmente quando se sabe que a inflação é de custo e entrevada pelo ncfclibatismo pol!tico em que nos cngolfamos.
A trama da excepcionalidade gera situações constrangedoras.
não de dem~nda.
Enquanto o Presidente anuncia, em Feira de Sa.ntana, na Bahia, que
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Permite V. Ex• um
quer uma democracia definitiva, ou seja, a institucionalização do
aparte?
regime dcmocrãtico de acordo com a idéia rcvolucionãria, estoura
O SR. TEOTClNIO VILELA (ARENA- AL)- Pois não.
em seguida, no Congresso, a lei de restrição da palavra no rádio c na
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador, televisão.
Não é passivei, Sr. Presidente, que alguém, conhecedor dos
· V. Ex• está sendo muito benevolente ao colocar o marco em 1973,
mecanismos de uma campanha eleitoral, possa sugerir ao Governo
pois, já cm 1967, os ãrabes_perdiam fragorosamente dos hebreus. E
um projeto de lei extremamente. coercitivo das liberdades políticas,
qualquer estadista - eu já disse isto aqui e repito. enfaticamente sem que o seu intento não esteja comprometido com alguma coisa
qualquer estadista, por mais med!ocre que fosse, sabendo que seu
completamente diversa daquilo que aparentemente ,defende. Esta·
Estado dependia essencialmente de petróleo, tinha que se precaver e
mos, sem dúvida, diante de objctivos simulados ou, como se dizia
se prevenir desde 1967, porque fatalmente os árabes usariam o petró·
antigamente, há mouros na costa.
leo como arma. Esta guerra é uma guerra secular, milenar. ~ uma
Não é minha função duvidar da inteligência dos outros, mesmo
guerra m!stica e sagrada, desde os antigos emigrantes de Ur, quando
porque, no caso, não se trata disso. Creio, até, que a inteligência está
chegaram às margens do Jordão para enfrentar hititas, filisteus e
a serviço de outra causa que a nossa vã filosofia não alcança. De
moabitas. Jã repeti e insisto para que fique inserto na história da
qualquer modo, nada mais desolador para o pol!tico do que votar
nossa Pátria; desde 1967. V. Ex• é, indiscutivelmente, muito benigno
contra o cerceamento dos seus próprios direitos, sob a alegação, para
nesta interpretação. Pode colocar 1967.
a ARENA, de que deve fazê-lo tranqUilamente, pois se trata.de algo
O SR. TEOTClNIO VILELA (ARENA - AL) - Muito a seu beneficio. Seria a mesma coisa que declarar publicamente que a
ARENA prefere o arrocho à liberdade de falar; o silêncio à comuni·
obrigado, nobre Senador Evandro Carreira.
Mas desde que o principal- a organização pol!tica estável- fi. cação; a imagem parada e numerada à linguagem que identifica a
cou de lado, nada mais estranhável que tudo o mais passasse a sofrer idéia. Se o pleito é um julgamento dos atos que acompanham o ho· .
o estigma 'da excepcionalidade e seu corolário natural: o impasse. · mcm, é também uma esperança que se cria, através da palavra. !::
Doze anos de escavação imaginativa para manter o cquil!brio das ·esta, sobretudo, a parte que se corta.
coisas exauriram a mina. Estamos diante da falência da excepciona·
lidade. Sendo um mecanismo pol!tico predatório - tira tudo mas
não dá nada - não se estranha que se encontre cada vez mais
entravado diante das grandes soluções e da ondà raivosa do
iinpasse.
A pol!tica e a economia continuam virgens de reformas básicas. ·
Sr. Presidente, e além de virge~s mal encaminhadas, pois já se '
diz lã fora que queremos uma democracia sem voto e um capitalismo
sem lucro.
·
·
Por mais esforço que faça o Governo esbarra sempre nas velhas
estruturas ou se perde no malabarismo das inovações excepcionais.
Da! porque tudo é conjuntural e nada é estrutural. Predomina de um
lado a rotina, do outro, o .impasse. ~ diflcil romper esse cerco sem
uma mudança profunda, que nos descubra, à luz do di11, tanto a
causa pol!tica quanto a causa económica a que devemos servir.
Combatemos o comunismo. Perfeito. Mas isso não é uma causa,
já é efeito de uma causa anterior ou pelo menos devia ser, ou seja da
adesão a uma outra ideologia pol!tica diferenciada do comunismo. E
que ideologia é a nossa? Evidentemente que a ideologia dominante
no espirita brasileiro c que vem desde as primeiras lutas pela independência é o liberalismo pol!tico que, bem ou mal, caracteriza a civiliza·

Sendo uma proposição pol!tica e não uma medida de segurança,
pode-se dizer abertamente que não consulta os interesses dos pol!ti·
cos, nem os interesses da opinião pública; (Muito bem!) a menos que
se diga que o pol!tico não precisa se comunicar c a opinião pública,
.para votar, prescinde de esclar~cimentos. Os argumentos alegados
para justificá-la são tão fracos que dá pena comentá-los. Subestima·
sc.graciosamente a capacidade de discernimento do povo, que não se..
deixa confundir tão facilmente quanto se imagina.
Não hã ninguém burro; por um motivo ou por outro, toda a gcn·
te já sabe o que quer. Quanto ao favorecimento maior a uns c menor
·a outros municlpios, ou mesmo nulo, seria admitir que tudo no Bra·
sil jâ chegou a tal ponto de equidade pol!tica, económica c social, que
haver audiência pollti.ca num lugar não haver noutro, seria realmcn·
te um clamor de ofensa ao alto sentimento ou consciência de igualda·
de nacional de que desfrutamos cm larga escala.
Por último, o argumento de que permanece~ os comlcios de
praça pública, suficientes à comunicação, soa como condenação ao,
aperfeiçoamento cultural dos povos. Dentro desse racioclnio, pode·
se, amanhã ou hoje mesmo, proibir o uso do automóvel c do avião
cm campanha pol!tica, com base no robusto argumento de que'
subsistem o carro·dc·bois, o cavalo c a mula,
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-50Sabemos do empenho do Presidente Castcllo Branco cm ncsto Gciscl. Eclodiu, como nilo podia deixar de ser, o embate em to·
normalizar a politica brasileira; sabemos dos sofrimentos do das as escalas do pensamento polltico, até então mais engasgado na
Presidente Costa c Silva ao se ver envolvido nos episódios de 1968.
garganta do que represado na mente. Tinha-se mais vontade de falar
AI. começa uma nova fase do Movimento de Março de 1964. do que de comunicar alguma coisa. Os excessos, por isso mesmr., cor·
Até então, os Atos Institucionais tinham vigência limitada. O AI·S reram por conta da tosse incocrclvel de quem queria se livrar ,. • uma
inicia a intemporalidadc revolucionária c, conseqUentemente, o sufocação.
absolutismo permanente do poder, cujo mecanismo politico passou
O pensamento politico é infinito, mas o que preocupa não é
a se chamar Sistema, com a faculdade de concordar ou discordar do tanto o desconhecido em que ele mergulha, como é o desconhecimen·
Governo, conforme este siga ou nilo as diretrizcs supremas c impenc· to de suas enganosas veredas. Ninguém sabe por onde anda e a quan·
trâvcis de sua decisão.
tas anda. A fadiga que nos ataca é menos das distâncias incomensurâ·
Criou-se, cm seguida, uma situação esdrúxula c contraditória veis do que dos erros repetitivos da caminhada. O desassossego surge
a existência de duas ordens jurídicas: a constitucional e a institucio· da sensação da insegurança, nem tanto das Ionjuras a percorrer. E se
nal.
o cansaço dos aflitos chama-se desilusão, o dos crentes é apenas uma•
Esse, o grande conflito donde partem os demais, o impasse dos provação da fé. Um ex proba os erros, o outro corrige as esperanças.
impasses, que, se torpedeia as nossas ações, também não deixa E foi para isto - corrigir as esperanças - que a voz presidencial se
levantou no ermo do Planalto.
inteiramente livre o Governo, na qualidade de delegado do povo.
O Presidente da República é o representante do Sistema no go·
Sei que o Presidente é um democrata; creio nos seus objetivos.
verno c o representante do povo no governo, por força da representa·
finais. O que inquieta é o que se desenrola à sua revelia, conta·
tividade do Colégio Eleitoral que o elegeu.
minando negativamente as novas gerações, que precisam de esclareci·
Além de conciliar a diversidade funcional num só sentido, tem mentos e posição nítida dos líderes pollticos sobre questões funda·
que conciliar igualmente as duas responsabilidades da Revolução: o mentais. E todas permanecem obscuras. Não reclamo que não
processo que não se deixa abater e a idéia que não se deixa iludir. Se tenham sido ainda devidamente esclarecidas, e nem culpo o Prcsi·
a primeira representa a segurança, que se mantém Integra, a segunda, dente por não ser mais claro. Se dependesse dele o seria, creio since·
que representa a ordenação da liberdade, não parece unificada c mui· ramentc. Reivindico, Sr. Presidente, apenas o direito de debater, com
to menos definida, como seria de desejar.
honestidade de propósito e elevação de csplrito, os elementos de
O próprio mundo civil demonstra um [racionamento lamentâ· convicção que nos possam conduzir serenamente a uma estimativa
vcl, dentro mesmo do Congresso Nacional, quando não uma posição das diretrizes nacionais. A questão é vital, e pede que dela nos acer·
acomodatlcia que pode servir a toda a espécie de interpretação.
quemos, sem ·maniqueísmo e sem medo mas com alguma contri·
Se a Revolução não se deixa abater e nem deve se iludir, até cer- buição a dar, desprovida da encenação bombástica das verdades
to ponto é justo, diante da indifer~nça politica, que receie a capacida· absolutas.
de de desempenho dos civis para as altas tarefas exigidas pela
Somos todos, Sr. Presidente, navegantes do mesmo barco; nãÔ.
Democracia. Mesmo porque a Democracia não é regime de fracos, hã duas sortes a escolher- apenas uma só; e da qual depende o futu·
mas dos fortes. A Democracia não é regime de tolerâncias, mas do rodo País e de todos nós. Se isso influi cm nossa consciência politica,
cumprimento da lei. A Democracia não é escapismo para o julgo que não hã por que deixar de encarar-a verdade. tão simples. e,
submundo da subversão e da corrupção, mas um regime de integral encarando-a, correr o risco patriótico de acometer as dificuldades
respeito ao liberalismo, que, segundo Afonso Arinos, o velho mestre, antes que o povo soçobre em frustração. Mesmo porque o risco, na
c todos os clâssicos da matéria, "é a expressão do humanismo pollti· altura dos impasses gravíssimos que nos cercam, significa muito
co" c o "processo de identificar racionalmente os elementos necessâ· menos ousar o caminho das decisões politicas do que delas omitir-se
rios às limitações da liberdade". E acrescenta: "A essência do cm favor de contemporizações que o próprio tempo já se encarregou
liberalismo é, assim, negativa e não positiva, ou melhor, o libcralis· de repelir.
mo é menos afirmação das liberdades do que a organização racional
A excepcionalidade não é uma experiência da qual se venha a
das suas limitações. "Ora, - continua Afonso Arinos - "organi· concluir se é válida ou não, para servir de pretexto ao continuísmo. 1::
zar racionalmente limitações às atividades do homem é proces- simplesmente a excepcionalidade, a menos que se lhe dê outra
so inseparável de uma formulação jurídica; cm outras palavras, as li· nomenclatura política de carâter definido c definitivo. 1:: um meio, e
mitaçõcs são sempre jurídicas, de onde o liberalismo é essencialmente :isso já se disse, c não um fim. Por mais que se aprimorem os meios,
o estado de direito".
·
eles serão scmp·re meios, c nunca chegarão a ser um fim. A cxcepcio·
Depois de 68, deixou-se que as coisas andassem à revelia dos nalidadc não é algo que se prove para saber se vale a pena aprovar ou
problemas pollticos fundamentais. A excepcionalidade passou a con- não. Rigorosamente, prescinde de experimento - é uma previsão
viver com as intenções longlnquas da normalidade, e o Governo desencadeada, para &er e logo deixar de ser. Se demora, se ad~ntra ~o
tempo mais do que o esP,erado, qualquer experimento seria para IR·
procurou apresentar-se freqUentemente com a face tranqUila da or·
dagar porctue foi além do previsível, e não para concordar com
dem constitucional remanescente, sem usar uma só vez as prcrrogati·
vas de punições politicas ensejadas pelo Al-5. Uma espécie de- não ·qualquer inclinàc;ão de permanência. A excepcionalidade é um recurse fala nisso. Bastava-lhe o gelo potiúco, a censura à lmpren· so impositivo extremo. Nada mais, nada menos que uma providência
precária, ainda que oportuna, para remover e arrumar conscqUên·
sa, a repressão em sigilo absoluto.
cias da explosão revolucionária, uma emergência normativa para ga•
Por outro lado, o surgimento do "milagre brasileiro" dera rele·
rantir a sobrevivência do fato. Ou, como seria melhor, uma tática
vo a um fantástico estilo de vida que ninguém sabia o que era, nem
se interessava em saber. Nada parecia importante, senão o "miJa. legal a serviço da$;stratégia da legitimidade.
grc", Coisa de sonho, que não se quer que acabe, mesmo depois de
acordado.
E assim foi. Estourou a crise do petróleo, c ninguém ouviu. Está·
vamos em setembro de 1973; o sonho continuou. E como não devia
acabar, acabou-se com o continente c passou-se à "ilha", de cuja
existência ninguém tem mais noticia nos dias de hoje, quando volta·
mos, sobressaltados e atônitos, ao território das duras circunstâncias.
Em março de 75, uma voz nos convocou à análise dos problc·
mas brasileiros, e nos convidou a pensar e criar- a do Presidente Er-

Nilo hã por que deixar de caracterizá-la como uma fase da Revolução, embora a mais critica üã houve a do combate parlamentar e
jornallstico, a da conspiração, a da marcha da famllia, a da marcha
militar), mas nem por isso uma fase, que aguarda a outra: a conquista do poder constitucional. A nossa vitória ainda é parcial, e a prova
mais robusta é que permanecemos acantonados nos barranços do AI·
S.
Toda a preocupação politica concentra-se nas versões pessimis- ·
tas das tendências da. excepcionalidade, sem que ao menos surja um
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a formali~a~ão da normalidade. Já atingimos a idade da razão, e é decisão. Por outro lado, se toda revolução sul-americana é sempre
bom que façamos bom uso dela.
conservadora, o poder revolucionário traz nos seus bolsões mais radi. Nesse sentido, é que
situo nll convocação presidencial e nela cais o vírus do conservadorismo paternalista, ao passo que o gover·
me empenho. A distensão, portanto,' é o esforço para atingir a meta no, subordinado a um sistema eleitoral ainda que nas circunstâncias
final da constitucionalização e não o burílamento da excepcionalida- conhecidas, sofre a influência da opinião pública e, por isso mesmo,
de
a ela se prende pela delegação recebida e indeclinável de portar o
O Presidente Geisel sentiu a necessidade premente de ativar o estandarte do liberalismo. Daí porque nenhum presidente negou até
setor político e elevá-lo ao patamar de suas legítimas funções. E nisso agora que a Revolução de 31 de Março é democrática.
se empenha quase que com uma convicção apostolar, embora pouO governo torna-se detentor, com maior ou menor dose ·de
cos são os apáitolos que crêem na sua fé. Se o Presidente quer dar
afirmação
nesses doze anos, do liberalismo democrático; o poder
alma ao corpo político, julgo que não é para este executar apenas as
revolucionário,
pela natureza do processo, simboliza a tradição que,
tarefas que já vinha realizando rotineiramente e silenciosamente
como no governo passado, mas para que do espírito saia alguma luz. embora eivada de elementos supérfulos, de qualquer modo represenSe o setor político não só estagnara mas retrogredira, segundo ta a ordem conservadora, Reina - e até quando?- a velha rixa en·
apreciação presidencial de !9 de março de 1975, estagnara e até tre conservadorismo e liberalismo. Será que essa guerra secreta tem
retrogredira precisamente pelo que estava fazendo; e se continua a que continuar entravando o desenvolvimento político nacional?
Há um choque entre poder e governo, não pelo seu
fazer só a mesma coisa, que diferença há entre ontem e hoje? Mas
alguma coisa já se faz e a opinião pública sabe disso. Sabe do debate comportamento revolucionário mas pelas suas heranças próprias e
institucional ampl~ e sério, com plena cobertura da imprensa e de diferenciadas. f: um choque íntimo, mas nem por isso. deixa de
outros sistemas de comunicação. Esse, sem dúvida, um dos sentidos repercutir e de marcar delineamentos contraditórios no campo polítida convocação, que nos levará à conquista do poder constitucional. co. Apesar dos doze anos de experiências e meditações, temos ainda
O avanço se deve a'o Presidente Geisel, que se mais vozes tivesse ao pela frente três decisões rigorosamente escalonáveis: a primeira virá
seu lado mais terreno teríamos conquistado. Se a luta é de todos, por do entendimento entre poder revolucionário e governo revolucionáque não todos falando a mesma língua e definindo o mesmo rio, no que toca às discrepâncias provocadas pelas diferenciações de
pensamento? Há ainda o que distinguir entre totalitarismo de direita heranças recebidas, pela constituição dos seus próprios mecanismos
ou de esquerda e da democracia? Há ainda quem queira sacrificar a de ação, pela extratificação em cada um da natureza do exercício de
grande maioria brasileira por uma minoria inexpressiva? Há ainda suas atividades, pelo destino estrito das missões recebidas, cabendo
quem duvide de que somos uma Nação adulta e séria em plenas ao poder a vigilância do processo e, ao governo a realização do
condições de resolver os seus problemas em nível alto?
idealismo democrático; a segunda decisão virá do entendimento enA falta de consciência do querer nos aturde. Esse o ponto tre o governo e o Congresso sobre a viabilidade do que resultou do
crucial, de competência eminentemente pol!tica, mas nem por isso de encontro anterior e sua planificação em termos de oem chegar à
atribuição exclusiva do Congresso, pois exige um entrosamento terceira decisão, esta entre o pensamento básico politicamente aceito
amplo entre a área parlamentar, a do sistema e a do governo. Juntem- e o mundo jurídico que lhe dará as formulações definitivas.
se portanto o Parlamento, as Forças Armadas e o Executivo para a
Cabe, portanto, ao governo a iniciativa de promover a unidade
tarefa de congraçamento em torno de uma idéia básica indispensável sobre a qual se há de trabalhar pacientemente a avalan· ideologicamente definida por um regime político constitucional e che de opções. A voz do Presidente Geisel, em 75, foi um toque de
democrático.
despertar. A Nação o ouviu e sente-se em condições de ajudá-lo a carNo campo político, Sr. Presidente, v~nho me movimentando, regar as dificuldades inerent.es ao outro toque, o de reunir, para que
aqui e lá fora, imbuído da certeza de que é necessário lutar. E essa juntos com o apoio lúcido e sereno das Forças Armadas, promulguepersistência só subsiste porque tenho encontrado âmbito público mos a Constituição revolucionária, convictos de que a nada se renunsolidário. Mas já é tempo, ainda no campo político, de se delinear o cia e a ninguém se derrota, quando unanimemente se renuncia urr
roteiro dos nossos esforços. Do contrário permaneceremos inocen- pouco em benefício da vitória de todos·. A Carta Magna, ali:m de nos
temen.te divididos entre os que querem alguma coisa e os que não unir no ponto fundamental da organização política, leva-nos ao
querem coisa alguma, ocorrendo ainda a circunstância curiosa de registro universal de nossa integração da comunidade liberal, da qual
uns e outros se sentirem amparados pela mesma voz convocatória.
nascemos e na qual queremos viver com a fortaleza de ânimo que de
Há boas intenções, mas não há unanimidade de ação. As estra- nada se amedronta pela certeza do que somos e pela convicção do
das são diferentes, às vezes opostas, diante de um mesmo povo aten- que queremos.
to e desejoso de esclarecimentos e ao qual devemos prestar contas da
O que dá sentido aos problemas é a análise do conjunto de ressituação - nós, os políticos e o governo. Nenhuma campanha,
ponsabilidades
que os envolve. Esse conjunto, entretanto, não é
mesmo para o menor município do país, ganha substância ·real e
sentido se fugir ao debate do que somos e do que queremos. Não monolítico. Tem que haver predominância de responsabílídades
proponho o tema inconstitucional como obrigatório; direi apenas maiores sobre responsabílídades menores, considerados os eleque é a causa nacional por excelência, latente na alma brasileira. E mentos éticos e de interesse sócio-político que os orientam em face
como se tornou questionável, urge que seja encaminhado ao seu do' consenso nacional. Se hoje estamos diante de um impasse político,
o importante i: saber quais as responsabilidades que nos obrigam, de
verdadeiro leito.
1:: a hora de uniformizar-se o pensamento oficial e corrigirem-se forma indeclinável, a seguir este ou aquele caminho.

me

as distorções que afetam o setor político e o governo.
Como é dif!cil, Sr. Presidente, andar tranq !lilo nos mares da
excepcionalidade, De repente, enxergamos que há diferenças substanciais entre o poder revolucionário e o governo revolucionário. Sabese que o Presidente da República é o Chefe do poder revolucionário e
o Chefe do governo revolucionário. A diversidade não está no
homem inas nas funções, Como as coisas andam, o poder
revolucionário é um processo em busca de alguma coisa, enquanto
que o governo revolucionário tem que ser alguma coisa que justifique 'o processo. Esse rígido enquadramento fataliza uma relação de

1:: de se crer que já dispomos de tempo suficiente para pensar
nisso.
O levantamento das responsabilidades, Sr. Presidente, colocános inapelavelmente e patrioticamente diante do idealismo da Revolução, da palavra, confirmando-o, dos presidehtes revolucionários
de Castello Branco no atual Chefe da Naçiio, dos programas da
ARENA e do MDB, da sensibílídade e da cultura liberal da maioria
esmagadora do povo brasileiro, do governo que não somente é o
delcgado'dessn sensibilidade e dessa cultura mas também a expressão
ideológica do Movimento de Março de 1964, e ainda, Sr. Presidente,
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tcmporãncas que nos ligam ao mundo ocidental da democracia: Ji. bom grado, a S. Ex• ,
bera I.
Mas, faz-me mister, Sr. Presidente, que a Mesa adote um
A objctivação dessas responsabilidades cm termos de organi· crit~rio mais rígido quanto à inscrição. Sei que a Presidência não
zação politica adequada à vida nacional não pode se constituir cm pode policiar tudo, mas, há necessidade de que o critério de fila seja
nenhum drama de consciência, a menos que se queira fazer da cons- obedecido -já que há este critério - e que ninguém tenha autori·
ciência um mero repositório de preconceitos.
dade de inscrever ou de ceder o seu tempo a outrem, prejudicando
Temos, então, que ao Governo compete a tarefa de conduzir a quem está na lista.
Revolução no seu destino, apoiado nas Forças· Armadas e nos
Apesar da cxigOidadc do tempo, Sr. Presidente, quero me repor·
partidos pollticos. Pela voz convocatória do Presidente: Gcisel es- tar ao celebérrimo tema da enchente. Quando se fala, eu fico con·
peramos que novos caminhos se abram c neles todos nos encon- tristado, seriamente, não só pelo fato da enchente cm si, porque ela é
tremos com um só objetivo: institucionalizar o regime democrático um fenômeno cíclico, ela tem que acontecer todo ano. Mas, o que me
cm consonância com as aspirações revolucionárias c as reâlidadcs contrista é dar·SC·Ihc um carátcr de calimidade. Todo ano, se teima
nacionais.
cm dar à enchente amazónica um carátcr de calamidade!
Se assim for, Sr. Presidente, politica é assunto sério c dela
E o que é mais grave ainda c me leva quase a um entorpeci·
teremos entendido um pouco.
menta, a um pasmo, é o.Governo pretender controlar as enchentes.
Vcjam bem, Srs. Senadores, isto é o climax-do estapafúrdio O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um
controlar
as enchentes do Amazonas! Imaginem que já foi criado um
aparte?
órgão no Ministério do Interior, um programa especial de controle
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL)- Pois não.
de enchentes c recuperação de vales.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Acho que toda a Casa se
Srs. Senadores, como isto é hilariante! Quem se debruçar sobre ·
rejubila cm ouvir mais uma vez a voz de V. Ex•, pedindo pela norma- uma propositura desta natureza vai pensar que nós invertemos toda
lização constitucional deste Pais. Entre os pontos altos do seu pro- a ordem de valores, no Brasil.
nunciamento, julgo que não exista um maior do que aquele
O Governo se propõe a controlar as enchentes do Amazonas!
mostrando que o problema básico que enfrentamos é exatamcntc o Quer dizer, um fenômeno megalítico, ciclópico, que é a enchente
de uma base legal para a estrutura de poder. V. Ex• especificou que daquele caudal imenso, o Governo se propõe a controlar!
após 1968 passamos ao absolutismo do Governo. Realmente criou·
Mas, Sr. Presidente, isto é apenas o refluxo natural da
se uma estrutura ditatorial de poderes, embora, como V. Ex•
orientação do Governo na solução da problemática amazónica, e me
advertiu, talvez nem sempre esses poderes tenham sido acionados. parece até, que este problema da enchente tem qualquer coisa com vi·
Mas o fato é que, pcrmitindo·mc se certas instituições c práticas de· garismo. A palavra é meio rude, porém, acho que só com rudeza nós
mocrâticas- a exemplo do Congresso, da existência de partidos po· podemos despertar os Poderes Públicos, porquanto, meu nobre
llticos c do processo eleitoral - no fundo, essa prática c essas insPresidente, esta prova de incompetência nossa repercute lã fora: o
tituições políticas ti:m muito de falsidade c até de ilegitimidade,
Governo não tem uma política para solução do problema, o que é
quando elas repousam na base, esta sim, inteiramente falsa de um rc·
primário, elementar.
gimc de cxccçào. Existe o Congresso porque c enquanto o Governo
Os ingleses quando foram para o Amazonas no fim do século
queira; respcitam·se os resultados eleitorais, se o Governo quiser;
passado,
ficaram com a responsabilidade de construir um porto, fi.
mantém-se os mandatos legislativos, se, assim, determinar o Governo. Portanto, são práticas democráticas que não chegam a conli· zeram-no flutuante: um porto que acompanha-a subida e a descida
gurar esse regime como democrático, desde que falta a esses poderes: do regime das águas, que varia.de lO a 22 metros. Ora o Rio desce 10,
Legislativo, Político c J udiciãrio aquela soberania indispensável para por vezes desce 20 metros, e quando sobe, sobe 16 ou 20, até 22
caracterizar um regime democrático. ~ bom, portanto, ouvir essa metros. Vejam bem, é uma defasagem imensa.
análise serena, corajosa, idcalistica de V. Ex•, porque, ainda, há dois
Mas esta subida do Rio não ocorre, como acontece em outras
ou três dias, dizia·sc, aqui, que não se poderia dar mais poderes ao bacias hidrográficas, abruptamente; não é um rio que sobe meio
atual Executivo, sob pena de estarmos a um passo da ditadura. Na metro ou um metro num dia, isso jamais aconteceu na Bacia
verdade, esse passo foi dado, quando se promulgou o AI·S. E é nc· Amazónica. ~ por isto que o problema da enchente no Amazonas,
ccssário, se realmente cxis\cm os propósitos distcncionistas do Go· como calamidade, ou tem caráter de burrice, ou carãter de viga·
vcrno, se existe a fidelidade aos ideais democráticos que foram pro· rismo. O Rio sobe, num critério de três, quatro centímetros por dia.
clamados pelo Movimento de 64, é necessário, então, que se parta Quando ele chega a crescer dez centímetros em 24 horas é o absurdo
para a reconciliação nacional, através de uma estrutura democrática dos absurdos, mas no outro dia imediato, ele baixa para a média de
de poder, porque é isso realmente que nos dara aquele respeito im· três, quatro, cinco centímetros por dia. Logo é um fenômeno que o ripessoal ao sistema de vida que desejamos. Quero, portanto, congra· beirinho vai se inteirando dele, sabe que está crescendo o rio, sabe
tular·mc com V. Ex• por mais esta lição, que dá à Casa e ao Brasil. que vai haver enchente, mesmo porque ela é cíclica.
Muito obrigado.
Não demonstraremos a todo orbe que somos analfabetos e fi.
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL) - Muito quemos através de sensacionalismo grotesco da lrifprensa e da Teleobrigado, nobre Senador Marcos Freire. Não desço a comentários visão, a encenar o problema da enchente do Amazonas como uma caque realmente forneceriam elementos para uma análise mais longa, lamidade. Não há calamidade, o que hã é incompetência de uma pro·
cm virtude uo adiantado do tempo.
gramação, de uma politica amazõnica obediente a sua vocação. Só
Quero por isso mesmo, Sr. Presidente, agradecer a generosidade há uma solução para a Amazônia, com relação às enchentes, é a que
de V. Ex• Oportunamente voltarei a esta ·tribuna, continuando a preconizo, simples: uma orientação hidrográfica, uma civilização
analisar ôs nossos sofrimentos. Muito obrigado. (Muito bem! aquática que sobrenade o Rio, que dome o Rio, que cavalgue o Rio,
Palmas.): ,
que subjugue o Rio pelo dorso; não é linear o pé na terra e querer enO SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a frentar o Amazonas no peito. Isso é estúpido, isso é grotesco, isso
palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
nos dá uma imagem triste lá fora, do nosso apedeutismo, da nossa
O SR.\EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o ignorância.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Governo fica, por ocasião da enchente, a distribuir prebenda,
Eu gostaria de inicial' dizendo ao nobre Senador Teotónio Vilela esmolas, quando a solução seria orientar o ribeirinho a construir a
sua casa flutuante, a sua maromba flutuante com estocagem do
qu~ a benevolên~~a nilq é bem da Presidência, mas dos outros

I
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vosamente na várzea fertilíssima,

propicias à semeadura. Não há problema. Portanto, são dois meses
que o homem teria que armazenar, que ensilar o milho, a soja, o
feijão, o arroz para resistir a essa intempérie de dois meses. Em
qualquer parte do mundo há esses períodos de intempéries onde ele
se prepara, ele junta, amealha para resistir a adversidade.
Concedo o aparte ao nobre Senador Eurico Rezende, com
muita honra.

Sr. Presidente, a cultura amazônica, o habitat amazônico dá
lições soberbas! Nós temos uma árvore, cuja média de caule no seu
diâmetro é de um metro e meio a dois metros. Esta árvore flutua
como a cortiça, esta árvore sobrevive debaixo d'água, imersa, por
oitenta anos, sem se deteriorar. Vejam bem como é a natureza, ·
dando aulas, ensinando o homem: não é enfrentar o Rio no peito,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Serei rápido, não
não há condições. O Governo jamais poderá controlar a enchente. serei, evidentemente, amazônico no meu aparte. Gostaria de fazer
Não é possível controlar a enchente do Amazonas. Talvez daqui a uma pergunta a V. Ex• O eminente colega disse, reiteradamente, que
quinhentos anos nós tenhamos recursos tecnológicos para isso.
o Governo projeta adotar medidas visando a conter as cheias na
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um Amazônia. Em primeiro lugar, estou curioso por saber, porque não
li nenhuma noticia oficial...
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Infeliz·
Senador,
está no discurso do nosso companheiro Senador Cattete Pi·
mente, não há possibilidade em virtude da exigUidade do tempo. Eu
nheiro,
que
diz:
quero concluir, mas se houver tempo, darei a palavra a V. Ex• no
"O Ministério do Interior, e neste momento quero
final.
destacar a atuação incansável e patriótica do Ministro
Então, Sr. Presidente, o problema seria a construção de casas
Rangel Reis, já lixou programa especial de controle de
flutuantes. Uma árvore dessas é capaz de suportar uma casa média.
enchentes e recuperação de vales."
Fica o ribeirinho querendo resistir o rio em cima de palalitas,
Controle de enchentes, é esta a expressão, está aqui, no discurso
Quando a água chega e a enchente é grande ela soberba o chão e ele
do nobre colega Cattete Pinheiro. ~nele que estou me arrimando.
fica à mingua, porque não teve uma orientação da vocação da área,
ele tenta macaquear uma civilização alienígena por causa das
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Bem! Fico satisfeito
influências alienígenas. Mas, se houvesse uma orientação por parte quando V. E• se arrima num discurso arenista. Isto mostra uma evo·
do Governo para que ele fizesse o seu flutuante, se o próprio lução auspiciosa do MDB.
Governo, em vez de dar esmola, fosse até lá, a orientaria na consO SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Embora não
trução do flutuante, não só para sua residência como para o seu
seja ARENOSO.
canteiro pecuário, hortigrangeiro e aviário, porque a várzea amazô·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Quer me parecer que
nica, onde a enchente ocorre, é fértil. O milho é plantado e colhido
duas vezes no período de seis meses na várzea a'mazônica, são 200 a sotução não é conter as enchentes. b nosso Governo é forte, mas
mil quilômetros quadrados de terras ubérrimas que se oferecem ao acredito que não chegará a esse extremo de eficácia de conter a
homem para o cultivo do milho, do feijão, da soja e do arroz. Agora natureza predatória dessas enchentes periódicas. Quer me parecer
mesmo, o Sr. Luewig, no Projeto Jari·tentou uma homogeneização que a maior delas foi a de 1953.
com o Plnus Carlbense e a Gmellna Africana. Quebrou a .cara, em um
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamente.
milhão e meio de hectares. Mas, o que fez ele? Inspirado em Clara
O Sr. EUrico Rezende (ARENA- ES)- Então, o que o Gover·
Pandolfo, inspirado na tecnologia que a SUDAM conseguiu
amealhar, partiu para um trabalho na várzea e vai agora exportar no sempre fez- esse mecanismo será aperfeiçoado e ampliado - é
mil toneladas de arroz, já produzida na várzea, sem um grama de conter, digamos assim, minimizar os efeitos das enchentes, estabele·
adubo. Não houve necessidade da utilização do fertilizante para essa cer um sistema de controle das enchentes. E, me parece, que aí há
produção em massa. Vai abastecer, talvez, o Brasil dentro dos uma divergência meremente de semântica.
próximos anos. Vejam a prodigalidade da várzea. O ribeirinho sabe
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senadisso, e, então, ele não vai à terra firme, porque a terra firme é duro dor, UJ11 momentinho! O que o Governo tem que fazer é dar essa
de trabalhar. Prefere a várzea. Mesmo que ele perca, mesmo q11e ele orientação hidrográfica, fazer na várzea, nas regiões alagadiças, as
socobe na enchente, sabe que na vazante a terra fértil da várzea lhe cidades flutuantes para aquele ribeirinho que não quer sair dali, por·
prodigaliza o que foi perdido. Recupera pois o milho é colhido duas que sabe que ali a terra é pródiga. Então, que se lhe oriente na cons·
vezes na várzea desde que seja plantado logo que o rio descobre a trução r.la sua casa, do canteiro bovino, ...
terra. Não precisa cavar e nem adubar a terra, ele asperge a sem~nte,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex•
que ao cai;, se desenvolve.
Isto quer me parecer que tem que ser remetido à imaginação de Júlio
Veja, Sr. Presidente, que o problema da enchente é dar uma
Verne: fazer, assim, uma cidadetlutuante?...
mentalidade hidrográfica ao habitante da Amazônia, ensiná-lo a
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Não!
flutuar, a seguiL.O curso da água e não tentar enfrentá-la no peito, pois jamais conseguirá domar o rio Amazonas desse modo. Ele tem Senador, em absoluto! O que nós temos la, nobre Senador e V. Ex•
que cavalgar o rio, domá-lo no seu dorso com o flutuante. Teria, mostra desconhecer a região ...
então, canteiros de pecuária e canteiros hortigranjeiros, com a pró·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas, se há tanta terra
pria terra da várzea, tirada das várzeas, canteiros que lhe dariam a na Amazônia, para que fazer cidade flutuante?
subsistência para resistir o impacto da cheia, propriamente dita, que
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senanão vai além de dois meses, Sr. Presidente e Srs. Senadores. A
enchente autêntica da Amazônia- esta calamitosa- não vai além dor, V. Ex• estâ desconhecendo. Não há tanta terra, há tanta água,
de dois meses, desde que o rio vai subindo de 2, 3, 4 e até 6. centl· nobre Senador. Nobre Senador, na Amazônia não há tanta terra.
metros por dia. Quando ele atinge a quota máxima que acontece,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Lamento infor·
geralmente, por volta de 12 de junho- estamos próximos do teto- mar que V. Ex• tem dois minutos apenas.
dai a dois ou três dias, no máximo cinco dias o rio começa a descer.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Há muita
Logo, é fácil, é um ctllculo matemático simples: ao descer vai
descobrindo as terras fertilizadas, já há terras de várzea, já há terras âgua, nobre Senador. Eu já assegurei, aqui, que lã nilo existe um
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imenso. é ãgua, nobre Senador. Na Amazônia tem muito pouca terra, hã ãgua. Nessa inundação não tem 1/5 de terra de fora, é água.
Há comerciantes, homens do nordeste mais arejados, que se estabeleceram em flutuantes. Sem remissão a Júlio Vcrne mas a um cérebro
arejado. Resultado, quando ocorrem essas cheias eles ganham dinheiro. desde que sobrcnadam com reservas c o flutuante fica
tranqUilamente preso a uma árvore robusta, amarrado a ela. Ele fica
flutuando com as suas aves, com o seu gado, com a sua vaca leiteira,
que ele alimenta com o milho c com a canarana (capim). Tem o milho, o feijão, a soja, o arroz que colheu na vazante c sobrevive
tranqUilamente, ganha dinheiro. Quer dizer, o que estA faltando é
uma orientação, um comando ideológico estatal voltado para se
construir na Amazônia uma civilização aquática c não querer
macaquear uma civilização européia, uma civilização alienígena.
Sr. Presidente, cu concluo agradecendo a benevolência de
V. E.'t• (Muito bem! Palmas.}
O SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NElSON CARNEIRO {MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Grande o número de servidores, da ativa c aposentados, que se
queixam de preju!zos c reclamam lhes seja reconhecido o que a lei, e
vem sendo negado pelo Plano de Reclassificação de Cargos, lhes
assegura. t o que se dá, agora, com os funcionArios das classes
singulares do Ministério da Fazenda no Estado de Siio Paulo, classificados no Grupo T.P. 1200- Agente de Portaria e Motorista Oficial.
Esse grupo de modestos servidores, quase todos com mais de 18
anos de serviço, foi seriamente prejudicado. Para eles, a Reclassificação de Cargos foi decepção c, também, castigo. Basta dizer que foram quase todos enquadrados na classe A, n!vcl I, faixa gradual
Vlll, com vencimentos de CrS 667,00 {seiscentos c sessenta c sete
cruzeiros), inferiores aos CrS 675,00 (seiscentos c setenta c cinco
cruzeiros) que recebiam antes.
Evidente a existcncia de falha contra esses modestos servidores,
pois de forma alguma é admissivel que viessen1 a ter redução cm seus
jA insignificantes vencimentos. A lei não permite isso c nem estA essa
flagrante injustiça de acordo com o esp!rito que determinou a
Reclassificação.
Sr. Presidente, é óbvio que ocorreu aqui erro ou falha, que deve
ser prontamente corrigida.!:: o que impõe o esp!rito da justiça. Acresce ainda o fato desse grupo de servidores da Fazenda não ser numeroso: o atendimento de seu aflito apelo sequer redundarA cm pesados
ónus para o Tesouro.
t: preciso ouvir o apelo desses servidores, desesperados diante
da situação a que são lançados, quando jA aniquilados pela carestia
de vida. E o apelo deve ser ouvido com urgência, a fim de que não se
agrave ainda mais a dura situação desse grupo de funcionArios da
Fazenda.
·
Deixo aqui o meu apelo ao ilustre Ministro da Fazenda, MArio
Henrique Simonsen. Sua Excclcncia pode dedicar alguns momentos
ao exame do caso desses servidores de seu Ministério. Não serll per·
da de tempo, pois o assunto é relevante para modestos aulCiliarcs, a
que servem hã mais de 15 anos. E apelo também para o Coronel Darei Siqueira, a fim de que a aflitiva c injusta situação a que me refiro
tenha correção imediata.
.
Antes de' concluir, Sr. Presidente peço atenção dei ilustre Diretor-Geral do DASP para a situação dos ferrovillrios aposentados uma categoria profissional das mais prejudicadas de anos para cll. Especialmente para os ferroviários gaúchos cedidos à RFFSA, aos
quais se negam beneficias assegurados nas Leis n9s 3.887/61 c
2.061/53, inexplicavelmente anuladas pelo Decreto-lei n9 12/66, que
discriminou contra aqueles ferroviários, negando-lhes o que lhe~ fora
assegurado por duas leis e que continua sendo reconhecido aos ferroviários dos demais Estados.

E, sobretudo, que se de a esses homens que tanto trabalharam
pelo Brasil e ora estilo aposentados, ganhando proventos insignificantes, os beneficias d~ Reclassificação. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES {ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vou abordar, aproveitando o ensejo de encontrar-me nesta. tribuna, trC:s assuntos de grande relevância social.
O primeiro diz respeito a um movimento liderado pelo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Joalheria c
Lapidação de Pedras Preciosas, Senhor Manoel Coutinho de Castro
Soares, no sentido de que a essa categoria profissional venha a ser
recÕnhecido, pelo enquadramento do INPS, o adicional de insalubridade auferido pelos empregados, o que lhes possibilitaria a aposentadoria aos 25 anos de serviço.
Pretendem eles, também, ao lado do reajustamento salarial,
intensificar a instalação de bolsas de pedras preciosas, como já ocor·
reu na cidade de São Paulo, no ano passado.
O segundo assunto, Sr. Presidente, é o desejo de hipotecar o
meu decidido apoio aos ferroviários, que obtiveram o rca~ustamento
geral de sa)ârios. Esperando que, na oportunidade, sejam corrigidas
as injustiças freqUentemente cometidas contra a classe, com acesso a
n!veis melhores, endereço veemente apelo ao Senhor Ministro dos
Transportes e à Dircção da Rede Ferrovillria Federal S/A, no sentido de que essa reivindicação se torne realidade o mais breve possível.
Finalmente, Sr. Presidente, desejo anunciar a realização, neste
mês, de uma Assembléia-Geral do Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria de ,Destilação do Petróleo, quando o Presidente dessa
entidade sindical, Senhor Antonio Jorge de Almeida, deflagrará
campanha reivindicatória de melhoria salarial.
Na reunião de que ora falo ficarão definidas por completo as
solicitações dessa categoria profissional e que, posteriormente, serão
encaminhadas num' futuro encontro dos SINDIPETROS previsto
para .o mês de julho, ocasião em que será organizada uma pauta única de reivindicações a ·ser encaminhada à PETROBRÁS, como vem
acoRtecendo n~sies últimos anos.
Empresto, neste momento, minha integral solidariedade aos
trabalhadores petrolistas do Estado do Rio de Janeiro, e formulo veemente apelo à Direção da PETROBRÃS para que responda aos
dirigentes da classe, representados por 14 sindicatos, em torno do justo pedido feito para concessão do adiantamento salarial de 25%, a
contar de )9 de maio, para ser compensado no próximo
reajustamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçalves) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a' presente ~essão, designando para
a sessão extraordinária a realizar-se às 18 horas e 30 minutos, neste
ple!lário, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela
Comissão de Redação, em seu Parecer n9 396, de 1976) do Projeto de
Lei do Senado n9 06, de 1975, do ~·sr. Senador Geraldo Mesquita,
que dispõe sobre o depósito bancário dos auxllios e transferências da
União, nos estabelecimentos Oficiais de Crêdito.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 23, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu parecer n9 82, de 1976), que autoriza a Prefeitura Munici.pal de

-55Santa Rita do Passa Quatro (SP) a realizar operação de crédito no
valor de.CrS 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9 83, de 1976, da Comissão
De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
Juridicidade.

seu Parecer n9 86, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Piraju (SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9 87, de 1976, da Comissão
De Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
·

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 24, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 84, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Catiguâ (SP) a realizar operação de crédito no valor de Cr$
800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9 85, de 1976, da Comissão
De Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade Juridicidade.

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores relativo à Mensagem n9 71, de 1976 (n9 137/76, na
origem, de 26 de maio do corrente ano), pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Marcos
Antonio de Salvo Coimbra, Embaixador do Brasil junto à República
da Costa do Martim, para cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto a República do Alto Volta.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 25, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às I8 horas e JO minuros.)
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IS hora~ c .lO minutos. acham-!>C presentes os Srs. Senadores:

r\d:slbcrto Scn:~ - Ahcvir Le31 - José Guiomard - Evandro
Carrcira - José E.~tc~·es- José Lindoso- Cauete Pinheiro - Jarb:~~ P:s~"llrinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique
de La Rocque- José S:srney- Fausto Castelo-Branco- Helvídio
l"uno- Petrónio Portclla - Mauro Benevides- Virgflio Tâvora
- Wil~n Gon"•1lves- r\genor Maria - Dinarte Mariz - Jessé
Freire- Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro Marcos Frc:íre- Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz CavalCllnte- Teotónio Vilela- Augusto Franco- Gilvan Rocha Louríval Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos Dirceu Cardoso - Eurico Rezcndc - João Calmon - Amaral
Peixoto - Vasconcelos Torres - Danton Jobim - Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Magalhães Pinto- Franco Montoro
- Orestes Quércia - Ouo Lehmann - Benedito Ferreira Lâzuro Barboza- Mendes Canale- Accioly Filho- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker- Daniel
Krieger- Tarso Dutr;1.
O SR. PRE'-'õiDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número rc·
gimcntal. declaro aberta a sessão.
Nilo há Expediente a ser lido.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, cm turno único, da rcdação final (oferecida
pela Comissão de Redaçiio, cm seu Parecer n9 396, de 1976)
do Projeto de Lei do Senado n9 06, de 1975, do Senhor
Senador Geraldo Mesquita, que dispõC'sobrc o depósito bancário dos aux!lios e transferências da União, nos estabelecimentos oficiais de crédito.

Encerrada a discussão, não havendo emendas nem requerimento para que a redação final seja submetida a votos, é ela considerada
definitivamente aprovada, nos termos do artigo 359 do Regimento
Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

f: a seguinte a rcdação final aprovada
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 6, DE 1975

Dispõe sobre o depósito banc4rlo dos auxRlos e transferên·.
elas da Uniio, nos esta beleclmentos Oficiais de Crédito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Os auxilios, subvenções c ttansferências financeiras da
União ou dos órgãos da administração indircta, nos Estados cm que
a média por habitante da arrecadação do Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias (!CM) for igual ou inferior a 1/3 (um terço) da mé~
dia verificada no País, serão, obrigatoriamente, depositados nos·
bancos estaduais, cm contas individualizadas, segundo as exigências
que vierem a ser estabelecidas pelas autoridades administrativas fc-·
dcrais que autorizarem o respectivo pagamento.
Parágrafo único. As normas para depósito, movimentação c
escrituração dos recursos federais depositados nos bancos estaduais,
nos termos desta lei, serão previamente aprovadas pela autoridade
administrativa competente, ficando os dirigentes dos estabelecimentos estaduais de crédito, onde se realizar os depósitos de recursos
federais, pessoaimentc rcsponsâvcis pela sua observância, sob pena'
de responsabilidade.
Art. 29 As disposições desta Lei aplicam-se aos recursos federais transferidos aos Estados cm decorrência de acordos, ·con·
vênios, contratos, ajustes, ou qualquer outra modalidade de auxilio à
conta de recursos próprios ou de receita orçamentária.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.

Art. 39 O Poder Executivo rcgulamcntarâ esta Lei no prazo do
60 (sessenta) dias a contar de sua publicação, data cm que cntrarâ cm:
vigor.

-57O SR. PRESIDENTE (Mag!llhães Pinto) -Item l:
Discussão, em turno linico, do Projeto de Resolução n9
23, de 1976 (ap~esentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n9 82, de 1976), que autoriza aPre·
feitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro (SP) a rea·
lizar operação de crédito no valor de CrS 1.200.000,00 (um
milhão e duzent.os mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9 83, de 1976, da Comissão
-de Constltulçio e Justiça, pela contitucionalidade e ju·
ridicidade.
O projeto de resolução ora em exame, bem como os de n9s 24 e
25, de 1976, que também figuram na Ordem do Dia, constaram da
pauta da sessão de 28 de abril do corrente ano: quando, a requeri·
mento do Sr. Senador Franco Montoro, foram encaminhados para
rcexamc da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão, através de oficio já publicado e distribu!do, em có·
pia, em plenário, juntamente com os avulsos da Ordem do Dia, escla·
rece as dlividas levantadas por S. Ex•
Feitos esses esclarecimentos, passaremos à discussão do projeto.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
i
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 Redação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
Discussão, cm, turno único, do Projeto de Resolução n9
24, de 1976 (apreientado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n9 84, de 1976), que autoriza aPre·
feitura Municipal de Catiguá (SP) a realizar operação de
crédito no valor de CrS 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros),
tendo
·
PARECER, sob n9 85, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra·
rei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

'i,

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Discussão, em turno linico, do Projeto de Resolução n9
25, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n9 86, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Piraju (SP) a realizar operação de
crédito no valor de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzei·
ros), tendo
\
PARECER, sob n9 87, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
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 Redação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão, em turno linico, do p11recer da Comissão de
Relações Exteriores relativo à Mensagem n? 71, de 1976 (n9
137/76, na origem, de 26 de maio do corrente ano), pela
qual o Senhor Presidente da Repliblica submete ao Senado a
escolha do Senhor Marcos Antonio de Salvo Coimbra, Em·
baixador do Brasil junto à Repliblica da Costa do Marfim,
para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República do Alto Volta.
A matéria constante deste item da Ordem do Dia, nos termos da
al!nea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deve ser apreciada em
sessão secreta.
Solicito dos Srs. funcionários as providências necessárias a fim
de ser mantido o preceito regimental.
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 40 minutos e volta
a ser pública às /8 horas e47 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redaçõcs finais dos Projetas de Resolução n9s 23,
24 c 25, de 1976, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e
que, nos termos do parágrafo únic9 do art. 355 do Regimento
Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 19Secretário. (Pausa.)
São lidas as seguintes
PARECER N9 399, DE 1976
Comissão de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 23, de 1976.
Reiator: Senador Orestes Quércla
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n9 23, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de
Passa Quatro (SP) a realizar operação de crédito no valor de
CrS 1.200.000,00 (.uin milhão e duzentos mil cruzeiros).
Sala das Comissões, 2 de junho de 1976. - Danton Joblm,
Presidente - Orestes Qufrcla, Relator - Renato Franco - José
Llndoso. · ·
ANEXO AO PARECER N9 399. DE 1976
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9l3, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃON9
, DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Passa
Quatro, Estado de Sio Paulo, a realizar operaçio de crédito
no valor de CrS t.ZOO.OOO,OO (bum mllbio e duzentos mil
cruzeiros),
O Senado Federal resolve:
Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro,
Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os
parâmetros lixados pelos itens II e lll do art. 29 da Resolução n9 62,
de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar. uma .
operação de crédito, no valor de CrS 1.200.000,00 (hum milhão e
duzentos mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica do Estado de Siio
Paulo SA, destinada ao financiamento dos serviços de pavimentação
asfâltica a serem executados em vias pliblicas daquela cidade.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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,\, JJ hor~• c JO minutos, :1cham·!>C presentes os Srs. Senadores:
- :\lte• ir Leal - Cattete Pinheiro - Renato

.-\d~lberto Scn~

Fr~n.:.' - :\le\andre Co,ta - Henrique de La Rocquc - José
SMncy- Hdvidio Sunc~- ~lauro Bcncvides- Wihon Gonçalves
- D1nartc ~!m1- :O.brco' Freire- Luiz Cavalcante- Teotónio
\'llcl;t - Hettor Dia•- Luit Viana- Ruy Santos- Dirceu Car·
do..._, - Eurico Rczendc - Joào Calmon - ,\maral Pci~oto l{ot>crto S.11urnmo- Benjam1m Farah- Danton Jobim- Nelson
Carncaro - Gu•ta\o Capanema - ~lagalhàes Pinto - Franco
~h>ntoro- 01"';\tC\ Qué:rcia - Otto Lehmann- ~lcndes C:malc:\c,aol~ Falho- Lc1te Ch;l\·eo.- hcl:l\io Vieira- Daniel Krieger.

O SR. PRf-<;;IDE.\TE ( ~laplhàes Pinto)-" lista de presença
o comparecimento de J~ SN>. Scnadorc:.~. Havendo número rc·
,:•mental, declaro at>crta :1 \1:\\ào.
O Sr t•.Xc-rct!ano '';u proceder i leitura do E.'pcdiente.
r. lido o •cguinte
:teu'~

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES :-.itS 402 E 403, DE 1976
Sobre o Projcto de Rcsoluçio nt 29, dr 1976, qur dá non
rcdaçio ao nt 11 do artlt~o 78 do Regimento Interno, r dá outras
proYidmdu.
PARECER :-.i•402, DE 1976
Da Commio dr Consdtulçio r Justiça,
Rrlator: Srnador Hcnrlqur dr La Rocque
O projeto cm c~ame, de iniciativa da Comissão de Legislação
Social do Regimento Interno, no sentido de aumentar o número de
membros daquela Comissão, de 7 {sete) para 9 (nove), tendo cm vist:i
a constante c permanente participação desse Órgão Técnico nos tra·
bnlhos legislativos da Casa, por força do considerável volume de
proposições que lhe é regimentalmente distribuído c, bem assim diz a justificação - "prcpnrâ·ln para o pró~imo c~amc da Mensa·
gcm Presidencial, encaminhando pura aprovação do Congresso
Nacional a nova Consolid:1çào das Leis do Trabalho".
Como vemos, ao propor o aumento do número dos seus mem·
bros, a douta Comissão de Legislação Social do Senado Federal teve
em conta, principalmente, o pronto c eficiente desempenho de suas
competências, no propósito de dar no processo legislativo, no setor
de sua responsabilidade, tratamento compatível com a relevância de
que. inegavelmente, se reveste.
Assim, incxistindo obstáculos de ordem jurídico-constitucional
que o possam invalidar, somos pela tramitação do Projeto.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1976.- Accloly Filho, Presi·
dente- Henrique de La Rocque, Relator- Nelson Carneiro- Leite
Chans- Helvldlo Nunes- Otto Lrhmann- Heitor Dias.
PARECER N9 403, DE 1976
Da Comlssio Dlretora
Relator: Senador Marcos Freire
Originária da Comissão de Legislação Social, a proposição sob
nosso exame visa a acrescer para nove o atual número - de sete dos componentes daquele órgiio técnico, alegando, na justificação,
que o maior número das proposições apresentadas nesta Casa exige

o pronunciamento, no mérito, daquela Comissão, que se manifesta
cm todas as matérias atincntcs à lcgislaçiio trabalhista e à
previdenciária. Salienta, ademais, que o próximo e~ame da Mensa·
sem Presidencial, contendo a nova Consolidação das Leis do Traba·
lho, exigirá, tanto para o seu exame aprofundado como para a sua
tcmpestiva aprovaç;io, uma equipe mais numerosa naquele órgão téc·
nico.
A Comissão de Constituição c Justiça, não encontrou, no proje·
to, qualquer eiva de inconstitucionalidade e injuridicidade.
Quanto à convcnii:ncia c oportunidade da iniciativa, louváveis
os propósitos da Comissão de Legislação Social, procurando capaci·
tar·se :10 melhor desempenho das suas funções. tendo em vista não
só o e~traordinário aumento do volume de suas tarefas, senão, tam·
bi:m, a complexidade das matérias que lhe são remetidas, entre as
qu:1is, certo, se deswcará a da nova Consolidação das Leis do Traba·
lho.
Assim, no que tange aos seus aspectos de mérito, opinamos pela
aprovação do presente projeto de resolução.
Sala de Reuniões, 2 de junho de 1976.- Magalhies Pinto, Presi·
dente - Marcos Freire, Relator - Wilson Gonçalves - Dinarte
Mariz- Lourlval Baptista- Alexandre Costa- Ruy Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pint?)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
" Presidência convoca sessão elttraordinária a realizar-se hoje,
às 18 horas e 30 minutos, neste plenário, destinada à apreciação dos
Projetos de Resolução n9s 32, 34 e 35, de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, pro·
jctos de lei que serão lidos pelo Sr. J9.Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO J'l9 141, DE 1976
Proíbe a comercialização de inflamáveis em embalagens·
plásticas.
'
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica proibida, em todo o território nacional, a comer·
cializnção de inflamáveis em embalagens plásticas, destinados ao uso
doméstico.
?ar:\grafo único. A infração ao disposto neste artigo acarretará
ao infrator a multa de CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros}, reajustada
anualmente de conformidade com a Lei n9 6.205, de 29 de abril de
1975.
Art. 29 Esta Lei entrará cm vigor 90 (noventa) dias após a sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
J ustlflcaçio
Ninguém desconhece o alarmante índice de acidentes ocasiona·
dos por descuidos na manipulação de inflamáveis destinados ao uso
doméstico.
Tais descuidos, aliados à impropriedade das embalagens que
acondicionam os inflamáveis, vem colocando a famllia brasileira a
mercê de graves acidentes, que ocasionam, invariavelmente, .sérias
queimaduras, além de acarretarem, algumas vezes, a morte.
Bem por isso, e para minimizar a periculosidade dos inflamáveis
utilizados para fins domésticos, é que nos animamos a apresentar a
presente propositura, que visa proibir a comercializaçilo de inflamáveis em embalagens plásticas.
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manipuladas, cedem à pressão exercida pelas mãos dos agentes; e ao
tornarem à forma primitiva, absorvem toda e qualquer fonte de ca·
lar, por sucção, o que provoca a explosão dos gases em suspensão no
interior do recipiente, innamando o conteúdo, ocasionando queima·
duras e danos materiais.
Portanto, acondicionando os innamáveis cm recipientes que
não apresentem o incoveniente da retração, objetivo primordial
desta propositura, o risco de acidentes domésticos será minimizado,
resultando disso uma maior proteçào àqueles que se utilizam de
innamáveis em seus lares, para os mais variados fins.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1976. -Orestes Quércla.
LEGISLAÇÃO CITif DA

LEI N9 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975
Estabelece a descaracterização do salário mfnimo como fa·
tor de correção monetária e acrescenta parllgrafo único ao artl·
go 19 da Lei número 6.147, de 29 de novembro de 1974.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. J9 Os valores monetários fixados com base no salário mini·
mo não serão considerados para quaisquer fins de direito.
§ IY Fica excluída da restrição de que trata o caput deste artigo
a lixação de quaisquer valores salariais, bem como os seguintes valo·
res ligados à legislação da previd~ncia social, que continuam vincula·
dos ao salitrio mínimo:
I -Os benefícios mínimos estabelecidos no artigo 39 da Lei nú·
mero 5.890 de 8 de junho de 1973;
II - a cota do salário-família a que se refere o artigo 29 da Lei
número 4.266 de 3 de outubro de 1963;
III - os beneficias do PRORURAL (Leis Complementares
números li, de 26 de maio de 1971, e 16, de 30 de outubro de 1973),
pagos pelo FUNRURAL;
IV - o salário-base. c os benefícios da Lei nY 5.859, de li de
dezembro de 1972:
V- o benefício instituído pela Lei n9 6.179, de li de dezembro
de 1974;
VI- (Vetado).
§ 29 (Vetado).
§ 39 Para os efeitos do disposto no artigo 59 da Lei n9 5.890, de
1973, os montantes atualmente correspondentes aos limites de 10 e
20 vezes o maior salário mínimo vigente serão reajustados de acordo
com o disposto nos artigos 19 e 29 da Lei n9 6.147, de 29 de novem·
bro de 1974.
§ 49 Aos contratos com prazo determinado, vigentes na data da
publicação desta Lei, inclusive os de locação, não se aplicarão, até o
respectivo término, as disposições deste artigo.
Art. 2Y Em substituição à correção pelo salário mínimo, o Po·
der Executivo estabelecerá sistema especial de atualização monetária.
Parágrafo único. O coeficiente de atualização monetária, segun·
do o dispos~o neste artigo, será baseado no fator de reajustamento
salarial a que se referem, os artigos J9 e 29 da Lei n9 6.147, de 1974,
exluído o coclicicntc de aumento de produtividade. Poderá esta·
belecer-se como limite, para a variação do coeficiente, a variação das.
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).
Art. 39 O artigo J9 da Lei n9 6.147, de 1974, fica acrescido de
parágrafo único com a seguinte redução:

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.
Brasília, 29 de abril de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.- ERNESTO GEISEL- Arnaldo Prleto.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e
de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 142, DE 1976
Regula a indenização à dependente, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 À mulher que haja vivido, por mais de cinco anos, sob
a dependência económica de solteiro, desquitado ou viúvo, e dele
reclame indenização.necessária à manutenção e tratamento, poderá
valer-se do rito processual previsto para a ação de alimentos.
~ 19 Se a inicial não houver sido instruída com os documentos
comprobatórios, o juiz determinará a sua juntada e procederá na
forma do Código de Processo Civil.
§ 2Y Além d<t pr_ova testemunhal, poderá o juiz exigir outras
provas complementares. A certidão do casamento religioso da
autora com o réu prôva a'dependência económica constante desse
artigo.
Art. 29 A indenização não será devida se o réu provar que a
dependência económica cessou por culpa da autora.
Art. 39 Ao fixar a indenização, o juiz levará sempre em conta
as prestações de pensões alimentícias devidas pelo obrigado a tercei·
ros, bem como o tempo de sua convivência com a autora.
Art. 49 Salvo acordo entre as partes, homologado pelo juiz, a
indenização deverá ser paga em prestações mensais.
Art. 59 A indenizaçào não poderá ultrapassar o "quantum"
necessário à manutenção e tratamento da beneficiada, durante um
período de tempo equivalente da duração da vida em comum sob
dependência económica, c, para elaboração do cálculo, terá por base
o salúrio mínimo vigente,.
Parágra~o único. No caso de a autora ser inválida ou maior de
70 (setenta)"1mos na data do término do pagamento das prestações
determinado pela sentença definitiva, o juiz poderá dilatar o prazo e
a indenização referidos neslc: artigo.
Art. 69 Se a sentença da I• instância for favorável à autora,
poderá o juiz determinar-lhe sejam entregues, por adiantamento,
prestações a serem descontadas da indenização total.
Art. 79 A indenizaçào cessará:
I -pela morte de qualquer dos interessados;
1I -pelo cancelamento em juízo, a qualquer tempo se a
beneliciada vier a perder os requisitos de necessidade;
III - se' q autora vier a ficar sob a dependência económica de
terceiros;
IV - pelo término dos prazos constantes do art. 59 e seu parágrafo único.
Art. 89 A indenização será suspensa se o indenizante provar
que perdeu as condiÇões financeiras para continuar a pagar as presta·
ções.
Art. 99 Responderá por perdas e danos a autora que demandar
por espírito de malícia, emulação, capricho ou erro grosseiro,
devendo ser reconhecido o•abuso na própria sentença que julgar a
ação improcedente. '•
Art. 10. Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário .
.

-.

JUSTIFICAÇÃO

"Parágrafo único. Todos os salários superiores a 30
Dep'ois de largos debates, a douta Comissão de Constituição e
(trinta) vezes o maior salário mínimo vigente no País terão, , . Justiça apr01(_0U substitutivo ao Projeto n9 41, de 1973, de minha
como rcujustamento legal, obrigatório, um acréscimo igual autoria, que visava a regular a indeni:í:açilo a dependentes e dava
à importância resultante da aplicação àquele limite da taxa
outras providências. Sem divergência, a emenda substitutivu mere·
de reajustamento decorrente do disposto no caput de~te ceu aprovação do Plenário, e, indo à Câmara dos Deputados, ali foi
artigo".
rcjcitadu. T~o n'obrcssào os objctivos perseguidos pela proposição
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final desta Casa, na esperança de que a ilustre Câmara dos Deputados, revendo sua decisão, venha afinal a possibilitar sua conversão
cm texto legal. Também uma vez. em 1971, proposição semelhante,
com parecer do saudoso Monsenhor Arruda Câmara, foi rejeitada
oor esta Cas:~ (Projeto de Lei da Cãmara n9 162, de 1968), depois de
acolhida unanimemente pela Câmara dos Deputados. As linhas
cruzadas cm que tem vivido tão generosa proposta hão de merecer
um ponto de entroncamento, hoje aspiração ainda mais sentida do
que há anos passados.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1976.- Nelson Carneiro.

(..i Comissão df Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os projetas lidos
serão publicados c remetidos às Comissões competentes. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Hã oradores inscritos.
ConCJ • . ,, palavra ao nobre Senador Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na semana passada, ·fiz um discurso aqui, defendendo os professores do ensino médio. Não é a primeira vez que subo à tribuna para
defender professores c também que me preocupo com ·problemas dos
funcionários. Isso é um estilo de vida que vem de longe, de muitas
lcgislaturas. No entanto, o Dirctor-Gcral do DASP não gostou das
minhas afirmações, quando abordei aqui os parcos vencimentos dos
professores. Aliás, na Comissão Mista, pela manhã, já tinha feito ver
a S. S• as minhas preocupações, c fiz outras indagações, uma das
quais sobre os agregados, nem respondeu, dizendo que ia mandar,
depois por escrito, a resposta.
Posteriormente. dissera que havia dado uma explicação, e que
cu nilo entendera. Li as noticias cm O Globo, no Jornal do Brasil e
outros jornais.
Sr. Presidente, tomo a liberdade de fazer algumas ponderações
cm torno das declarações do Sr. Diretor do DASP, c vou provar
agora que nilo é possfvel entender mesmo aquelas explicações. Um
professor que recebe um vencimento miscrâvel de CrS 2.620,00'ou
CrS 2.800,00 não é para se entender, porque contínuos, oficiais
administrativos. datilógrafos c outros funcionários não concordariam com este vc:ncimenl'2 achando pouco para eles: Os professores,
para o desempenho de sua função, têm obrigação de possuir certa
cultura, a que outros funcionllrios não estão obrigados. No entanto,
eles ganham menos que estes.
As declarações do Diretor-Gcral do DASP, Coronel Darcy
Siqueira, divulgadas na imprensa, sobre comentários que fizemos,
nesta tribuna do Senado Federal, a respeito de vencimentos dos
professores cm geral, c dos professores do Colégio Pedro 11, cm
particular, além de pouco corteses para com um membro do
Parlamento, partem duma falha de percepção de S. S•
Afirmou S.S• que nilo entendemos as suas tentativas de
justificação para explicar o inconccbfvcltratamcnto dado aos professores. Isto signilica que seu raciocínio estâ respaldado por uma
premis~a falsa. Certamente, S. S• ignora o esforço, o tempo extra
com estudos, preparação de aulas, correçào de provas e ou Iras
obrigações inerentes àquela atividadc. Por isso que, com essas
minguadas retribuições, não é para se entender nada, realmente.
Mas, se existe de fato alguém que não entendeu alguma coisa,
deve ser o Diretor-Geral do DASP que, ao defender a falta de eqUida·
de dispensada nos professores, revela não entender que os mestres
precisam encontrar, no exercício do magistério, incentivo que não os
obrigue a procurar outm profissão.
O rebaixamento sofrido pelos professores do Colégio Pedro II
jamais aconteceu desde o Império, pois eles sempre foram

equiparados, para efeito de vencimentos, aos professores do ensino
superior c estes, aos desembargadores.
Parece que o Dirctor-Geral do DASP não compreende, c se
compreende, não levou na devida consideração, que de um professor
de nfvcl médio. do 29 grau, para desempenhar essa função, se ctige
licenciatura plena, isto é, curso superior de duração de 4 anos.
O Dirctor·Geral do DASP, com relação aos professores do
Colégio Pedro II, deixa de considerar a qualificação exigida para o
ingresso na categoria. funcional com o ensino por eles ministra'do.
Outra não pode ser a conclusão, por que como S. S• pocic explicar
que outros. carg~o_0ncluídós cm atividades de nível superior, cujos
cursos são de du_raçiio inferior a quatro anos, .tenham vencimentos
iniciais superiores 'aos dos professores de grau médio com licenciatura plena, isto é, de quatro anos?
De acordo com o Decreto n9 74.786, foram estabelecidos seis nfvcis para. os professores, sendo os três últimos reservados aos professores de ensino superior e os três primeiros aos de ensino médio. Por
que esta distãncia tão grande entre uns e outros?
Para demonstrarmos que, ao contrário do que afirmou o Coronel Siqucira, entendemos m::itu b~m o péssimo tratamento dispensado aos professores, iremos argumentar com cifras e categorias
funcionais para as quais o DASP fixou o mesmo número de horas
semanais de atividadcs.
O professor titular universitário, com vinte horas semanais,
percebe salário fixo de CrS 6.000,00 e 17% de incentivo, perfazendo
um total de OS 7.020,00. Quanto aos qUinqUênios, isto é, percentual
por tempo de serviço, trata-se de beneficio extensivo a todos os servidores c não sotnente aos professores, como insinuou o Coronel
Darcy Siqueira, no final de sua nota, torcendo a verdade, a ponto de
impressionar os que não estão por dentro do assunto.
Mas prossigamos. Um médico, com vinte horas semanais, classificado na Classe C, terá venêimentos que variam de CrS 7;060,00 a
CrS 8.173,00. E isto sem contar os qUinqUênios. Daí se conclui que,
enquanto um professor titular universitário chega ao fim da carreira
com vencimentos de CrS 7.020,00, excluídos os qUinqUênios, o médico, com a mesma jornada de trabalho, conclui a carreira com CrS
8.173,00, excluídos os qUinqUênios. Se incluirmos os qOinqUênios em
ambos os casos, a diferença será ainda maior.
Agora, o acinte feito aos professores é ainda mais grave, se
considerarmos o tratamento. dispensado aos professores de ensino
médio. O maior vencimento que pode receber um professor de ensi·
no médio é de CrS 4.000,00, com a possibilidade de um incentivo de
17% para o regime de vinte horas semanais.
Portanto, o máximo a que pode almejar um professor de nfvel
médio é CrS 4;680,00 exclufdos os qOinqUênios.
No entanto, um Agente Administrativo, que pode ingressar na
categoria funcional apenas coma conclusão de curso de 29 grau,. sem
qualquer curso de nível supcdor, chega a átingir vencimentos de CrS
4.778,00, cxcluídÓs os qOinqUênios que é muito maior. E quando
ingressar na Classe Especial, atingirá CrS 5.531,00, excluídos os
qUinqOênios.

Há, ainda, outra falha com relação aos professores do Colégio
Pedro 11, porque o DASP ignorou a· existência dos professores
titulares.
E, naquele meu discurso, aqui, cu citei vários nomes de professores que a história recolheu: o Professor Oiticica, grande lilólogo; 0
Professor Waldemiro Potsch, professor de História Natural; 0
Professor Lafayete_ Pereira, bem assim o Professor Euclides Roxo,
matemático: e inúmeros professores famosos, já para não falar no
passado, como o Professor Carlos Laet, Jonatas Serrano, Pedro
Couto, Gabaglia e tantos. outros notáveis mestres. E, se formos mais
lo?ge, vamos buscar, inlucisve, o grande poeta Gonçalves Dias, que
fo1 professor do Colégio Pedro 11.
Todos esses professores conquistaram as cátedras com o maior
empenho, com o maior esforço, com a maior dedicação, dando assim
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tudo também, naquele educandário.
Pretender justificar o péssimo tratamento dado aos professores,
alegando que eles podem acumular, é querer encobrir o sol com a
peneira, porque todos os ocupantes de cargo técnico também podem
*umu~~
.
Portanto, não é um favor que o DASP fez aos professores.
A dialética do Coronel Darcy Siqueira não conseguirá atrair nin·
guém para o exercício do magistério, pelo contrário, fará com que
haja evasão cada vez maior. Basta dizer que foram abertas inscrições
para professores titulares em várias disciplinas, no Colégio Pedro 11,
entre as quais Física, Química, Biologia, etc., e encerraram-se sem
candidatos, pois não há estimulo.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Darei já.
~ só pegar aqui, Sr. Presidente, o Jornal do Brasil, por
exemplo,do dia 2 de junho- de ontem. Está aqui:
"PRAZO ACABA
PROFESSOR

E 280 MIL

FICAM SEM

A idéia da Secretaria Estadual de Educação, de
contratar professores sem concurso, para os munlcipios,,
apesar de. já haver sido aprovada pelo Governador Faria
Lima. e de contar com o apoio de MEC, ainda não começou a
ser executada. O prazo estabeleCido pela Secretária Myrthes
Wenzel para solucionar o problema terminou ontem e cerca
de 280 mil alunos continuam sem aulas.
A medjda está sendo considerada um retrocesso, pois
era prática comum no antigo Estado do · Rio e foi
abandonada em favor de um processo de administração mais
moderno. A Secretaria não interferirá na seleção dos
professores e apenas repassará as verbas para as Prefeituras
efetuarem o pagamento."
·

um

De modo que há uma verdadeira fuga,
abandono do
magistério, porque os professores não conseguem ter uma. retrioui·
ção à altura dos seus esforços.
Quero ter a honra de receber o aparte de V, Ex•.

Coronel Darcy Siqueira vem fazendo no DASP visa melhorar, cada
vez mais,· a situação do :funcionalismo público, para que ele fique,
como já disse, em igualdade de condições com o atual mercado de
trabalho existente no País. Por isso, devemos sempre apoiá-lo nessa
sua tarefa, que não é d~s mais fáceis; mas 'que, sem dúvida, é das
mais patrióticas,
·
O SR. BENJAMIM· FARAH (MDB ...:... RJ) - Agradeço a
participação de V, Ex•.; Sei' que V. Ex• está no seu papel, como
representante da honrosà e digna Bancada do Governo. Não pode·
ria, portanto, ver citado, aqui, o nome de um administrador, que faz
parte desse.mesmo Governo, sofrendo a mínima criticá. Mas, sei que
V, Ex• gostaria de estar: falando o que eu estou dizendo, natural·
mente com o brilho da sua inteligência e não com a probeza da mi·
nha cultura. Estou me recordando de V. Ex•, quando o conheci, na
Câmara dos Deputados, aquele Deputado vibrante, entusiasta e que,
ao defender qualquer tem·a, ~azia estremecer as paredes,;,
O Sr. Ruy' Santos (À RENA - BA) - E V. Ex• não está com
saudade do tempo em que foi Governo?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) ....:.·Eu nunca fui
Governo. Pertenci ao partido do Governo, mas nunca fui Governo.
Sempre era tratado meio à margem, no escanteio. Eu não vivia no
palácio, não recebia nem procurava favores, porque o meu estilo de
vidá é este: defender. funéionários, defender militares, deferi der
trabalhadores, defende~ ·estudantes, defender donas-de-casa,
defender os superiores interesses do País. Mas, lembro com saudade,
realménte, aqueles dias em que encontrava o então Deputado José
Sarney e seus valentes companheiros da União Democrática Nacio·
na! fazendo oposição ali. :
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Continuam valentes.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ) -Concordo. Mas
V. Ex•, nobre Senador iosé· Sarney, gostaria de estar aqui em meu

lugar. Intimamente, V.Ex/está ao lado dos professores, .como o está,
também, toda a Bancada da ARENA. Só que não quer demonstrar.
Se dou uma resposta; digamos assim, sem maior gravidade, ao
Diretor do DASP, V. Ex•, naturalmente, vem defendê-lo - e está
fazendo o seu papel. Aliás, está defendendo com muita elegância. O
que não achei muito elegante foi a maneira como o Coronel Darcy
Siqueira veio para a imprensa se referir a um representante do povo
nesta Casa. Sua Senhoria esteve aqui, pela manhã,· naquele dia em
que houve a reunião da Comissão Mista e mostram asnotas taqui·
gráficas como o Diretor-Geral do DASP foi tratado por mim, o que
eu disse a S. S• com a màior delicadeza, a maior atenção e a maior
fidalguia possível. Fiz algumas indagações, que foram mal. respondi·
das- desculpe-me que~ diga- e uma delas nem foi a questão dos
agregados, de que S. S• ficou de mandar a resposta,. depois, por escri·
to.
Mas, à tarde, defendi os professores. Não é a primeira vez que o
faço - já os defendi muitas. vezes, como defendi muitos
funcionários. Um Deputado. da UDN chegou a dizer que eu era um
dos deputados mais caros: do País, por causas dessas leis. Mas, as leis
não eram em meu favor.~ era em favor dos outros.

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Senador Benjamim
Farah, todos somos testemunhas da coerência de V. Ex• ao abordar
assuntos relativos à educação pública; ao longo de sua carreira no
Congresso Nacional. A matéria especifica que V. Ex• está trazendo
ao conhecimento da Casa, evidentemente, deverá merecer, da Lide·
rança do. Qosso Partido, uma resposta. Contudo, antes que a Lide·
rança o faça, queira dizer que lamento, de certo modo, o tom pessoal
das ·críticas de V. Ex•. às declarações do Coronel Darcy Siqueira,
quando V. Exl coloca a posição do Diretor do DASP como de um
acinte ao· magistério. Ora, Senador Benjamim Farah, poucos homens
públicos têm feito um ·esforço de tamanha grandeza pela
administração pública quanto o Coronel Darcy Siqueira. vem
O Sr. José Samey (ARENA - MA) ...:... Permite V. Ex• que
fazendo. S.S•, realmente, está desempenhando um trabalho extraor·
mais
uma vez dê uma breye interfcrên~ no di~curso de V. Ex•? ·
dinário, no sentido de restaurar a dignidade do funcionário público,
de racionalizar o· Serviço Público e, mais do que isso, de colocar o
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - V, Ex• ainda
funcionalismo público no mesmo nível das outras categorias de
não
permitiu
que eu lcssé acjui a critica feita, mas vou aceitar o seu
trabalho existente no Pais. Esta tem sido e está sendo uma grande ta·
aparte.
Quem
sabe traz aigum efémento que V. Ex• não trouxe com
refa que o Coronel Darcy Siqueira vem cumprindo à frente do DASP
aquele
outro
aparte. V. ,Ex• só defendeu, exaltou, masnilo trouxe
- e devemos dizer - cumprindo com rara coragem, com grande
·
espírito público, com grande inteligência, com grande competência. nada,· nenhuma contribuição.·
Ouço, com muito piazer, este meu velho co~panhciro e colega,
Com certeza, não é fácil enfrentar os problemas do funcionalismo .
público, com injustiças acumuladas ao longo de tantos anos, consti· este brilhante Senador qu:e sempre marcou sua presença na Câmara e
tuindo uma classe que nilo mereceu o tratamento privilegiado que agora aqui, com a sua vibraç_ilo, com o seu entusiasmo, com a sua
devia merecer do Brasil, no correr da sua história. O trabalho que o inteligência e com a sua coragem.
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certo modo. V. Ex•, que sempre foi um homem tão cordato com seus
colegas, afirmar ser insinccro o meu aparte. Não me faça V. Ex• essa
injustiça.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Insinccridadc?
O Sr. Joai Samey (ARENA- MA)- Claro, porque se. V. Ex•
diz que eu desejaria estar no lugar de V. Ex• cm não dizendo as coisas
que tinha dito, V. Ex• estâ me acusando de insinccridade.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Essa é a intcrprc·
tação de V. Ex•.
O Sr. Joai Samey (ARENA- MA) - Quero dizer a V. Ex•
que não tenho sido tão constante, quanto V. Ex• afirma, na defesa de
todos os responsãveis pela administração pública que aqui são citados. Ao contrário, posso dizer a V. Ex• que tenho sido muito
parcimonioso. Nessa tarefa, mesmo porque não é minha, c não devo
interferir nas tarefas da Liderança do Governo. Mas posso afirmar a
V. Ex•, da minha mais absoluta sinceridade quando digo que tenho
uma grande admiração pela atuação do Coronei Darcy Siqucira.
Como Chefe de Executivo Estadual, tive oportunidade de enfrentar
os problemas da ãrea do funcionalismo público, c sei como são dificcis. V. Ex• esqueceu na paixão de criticar, até mesmo a solidariedade que lhe dei, quando disse que os funcionãrios públicos, realmente,
não têm sido bem tratados ao longo da História do Brasil, Mas,
negar que, neste instante, se faz um esforço de racionalização para
elevar o nlvel, o status, do funcionalismo público é um absurdo c
uma injustiça. Assim, reitero, perante o Senado, que é com a maior
sinceridade c admiração que estou louvando e apoiando a ação desse
grande homem público que passa cada dia mais a afirmar-se c que é
o Coronel Darcy Siqueira.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito bem
O Sr. Joai Samey (ARENA- MA) - E que vai dever a ele
muito mais, particularmente a classe do funcionalismo público
brasileiro.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Sr. Presidente, o
nobre Senador José Sarney, inegavelmente, dã o brilho da sua
inteligência c cultura neste Senado.
Estava, aqui, envocando, com saudades, os dias cm que ele
defendia ...

O Sr. Joai Samey (ARENA - MA) - Mas, esta saudade
também é minha, até mesmo porque, todos nós, éramos bem mais jovens.

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- R.i)- Sr. Presidente, o
nobre Senador parece que, agora, está esquecendo a maneira como
me dirijo a S. Ex•, cjã estã começando à perder de vista a sua posição
em favor do funcionalismo. Se há alguém que não prestou atenção
ao que eu disse foi S.Ex•. Não sei se não prestou atenção ou se já se
esqueceu. Disse que S. Ex• está de acordo com isto que estou dizendo, estã de acordo com os. professores. S. Ex•, inclusive, traz a sua
solidariedade a essa retribuição pequena. Nobre Senador José
Sarney, V. Ex• falou cm tese ao funcionalismo, mas quero
especificar, sobremodo ao professor, porque é o caso cm apreço.
Mas, V. Ex• deu o seu apoio. Agora, é claro que V. Ex• estã no dever
de defender o Sr. Coronel· Darcy Siqueira, mas, também, estou no
dever de responder ao que ele disse aqui no jornal. Vou ler para V.
Ex•. só isso. Não nego a inteligência dele; não nego o seu patriotismo como não nego a inteligência e o patriotismo de nenhum militar.
Porque, neste Congresso, ninguém defendeu mais os militares do que
eu. Por que defendo os militares? Porque eles nos defendem, porque
eles lutam por nós, porque estão correndo, a toda hora, um risco, na
defesa da segurança deste Pais.
O Sr. Mauro Bene~ldes (MDB - CE)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Benjamim Farah?

O SR. BENJAMIM FARAH· (MDB - RJ) - Um pais sem
segurança é um pais que não pode andar.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Benjamim Farah?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Tenho que defender os militares. Agora, como o Coronel Darcy Siqucira cstã num
cargo civil, cstâ-sc esquecendo um pouco daquela disciplina que é
própria do militar, c vem com pedras cm cima de um representante
do povo, aqui no Senado. Mas cu sempre subi à tribuna para dcfcn. der aquilo que julgo ncccssãrio, que julgo útil a este Pais. E voltei 11
tribuna c voltàrei quantas vezes possa, sempre, natural~ente, cm
consonância com a Constituição que, hoje, limita um pouco o
âmbito das nossas atividadcs.
Antigamente, nós aprese11tâvamos um projeto, uma emenda, de
aumento de vencimentos, e ele passava. V. Ex• não deve estar
lembrado, porque não estava presente àquela primeira legislatura.
Mas na primeira que nós cstãvamos - aqui, cstâ o Senador Ruy
Santos - nós fizemos um projeto de abono de aumento de
vencimentos, c o Congresso o aprovou.

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Abono de aumento de
vencimentos!
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- V. Ex• também
o aprovou, porque a UDN estava todinha serrando fila ao lado
daqueles que esposavam aquela tese.
Quero dizer a V. Ex• que apresente! milhares de projetes, tenho
várias dezenas de leis oriundas de projetes de minha autoria, mas
não hâ um projeto de lei que eu tenha apresentado nesta Casa que
não teve, também, o apoio da UDN. ~o que eu digo sempre, aqui,
acolâ, em toda parte.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Sempre era aumento de
despesa.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Mas a UDN
sempre me apoiou. Vou lembrar, aqui, um nome de saudosa
memória, que foi sempre um dos grandes companheiros que sempre
dava total solidariedade, que foi o saudoso Senador Paulo Sarazatc.
Quando Deputado, apoiou-me muito; e aqui mesino no Senado, de
quando cm quando, eu lhe enviava umas emendas c sugestões.

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Deus lhe dê o céu, mas
ele teve também, em parte, um pouco dos pecados nesta área de
V. Ex•

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Mas, qual é o
pecado? Quando V. Ex~ olhar para os meus projctos, para as minhas
emendas, e ver o que tem concedido o Poder Executivo, V. Ex• não
vai, naturalmente, dizer que eu tenha cometido pecados, porque
V. Ex• estâ acusando lpso facto o próprio Poder Executivo. E vou
lembrar um projeto, para cuja tramitação final encontrei todas as
dificuldades, na Câmara dos Deputados aquele que considerava
como efetivo o tempo de serviço, o tempo .em que o funcionário
esteve em tratamento de saúde. O projeto considerava como de
cfetivo excrclcio o tempo em que esteve afastado para tratamento de
saúde. Lutei heroicamente pela aprovação desse projeto.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- E encontrei
muitas dificuldades, mas o Governo do Senhor Presidente Médici al,iás conversei com o Dirctor do DASP, neste sentido - pegou
aquele projeto e o transformou cm lei; mandou-o para o Congresso
em mensagem e o aprovamos. Alguns colegas me acusaram, que era
um projeto demagógico, que era um projeto inconveniente, mas o
projeto foi aceito pelo Governo. Não é demagógico, nem
inconveniente, 1: um projeto humano.
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defendlamos lá, essa tarefa era nossa, hoje passou para o Poder
Executivo. Qual o Governo da Revolução que não deu aumento de
vencimentos? Aquilo que nós fazlamos eles estão fazendo. Então,
não há demagogia, nem excesso nisso, apenas uma retificação de
salários e vencimentos em face do alto custo de vida.
O que é um pouco tumultuado é que os Governos têm dado um
aumento proporcional, ou melhor, mais ou menos equivalente. A
última lei de aumento, o percentual vai de 30 a 300%, quer dizer, isto
criou uma certa dificuldade, inclusive para certos administradores,
de tal modo que esses qu'e trabalham, por exemplo, nos cargos mais
altos, tiveram vencimentos que surpreenderam até o próprio
Presidente da República. Veja V. Ex• o caso dos Secretários de
Ministério; por exemplo, o próprio Diretor do DASP equiparou-se a
Ministro de Estado. Um Diretor de departamento de funcionário
equiparou-se a Ministro de Estado. Sabia V. Ex• disso?
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - ~ o mercado de traba·
lho.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Mercado de
trabalho? Mas é diretor de departamento. Um Senador da República
não ganha como Ministro de Estado e, no entanto, sempre lhe foi
equiparado. Agora o diretor de um departamento se equiparou a um
Ministro de Estado.
Sabe V. Ext em que nlvel estão situados os Reitores das
Universidades? Estou falando diante de vários professores e um deles
deve ser Reitor ou Chanceler, que é o nobre Senador Eurico Re·
zende. Ele sabe, perfeitamente, o que é um Reitor, a cultura de um
Reitor e a sua importância. Sabe V. Ex• onde estão colocados os
Reitores nessa Lei? O Reitor de uma Universidade, o homem que
deve ter uma cultura fora do comum, Sr. Presidente? Foram os
Reitores colocados no nível 3 do Grupo Direção e Assessoramento.
Então esses Reitores, que ganham CrS 14.500,00, estão muitas vezes
abaixo de um Diretor que ganha 40 ou 50 mil cruzeiros. Eis uns dos
aspectos dessa Lei.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Honra-me V. Ex•
com um aparte, depois, evidentemente, de concedê-lo ao seu
eminente colega, Senador Mauro Benevides.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Concedo o
aparte ao nobre Senador Mauro Benevides e, em seguida, ouvirei o
nobre Senador Eurico Rezende.
·
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador
Benjamim Farah, como integrande da Comissão Mista a que aludiu
V. Ex•. assisti ao debate travado entre V. Ex• e. o Diretor-Geral do
DASP, e, se bem me recordo, o enfoque principal de todas as suas
perguntas foi justamente a situação do Magistério. E justiça seja feita
ao Coronel Darcy Siqueira. Naquele ensejo, ele prestou amplos
esclarecimentos a V. Ex•, da! por que, realmente, eu me surpreendo
com essas colocações do Diretor-Geral do DASP na matéria a que
V. Ex• se refere neste instante. Quanto à sua posição em defesa do
professorado federal, posso testemunhar, neste instante, à Casa, a
repercussão extraordinária daquele discurso de V. Ex• numa das
tardes aqui no plenário do Senado - e V. Ex• mesmo, quando
esteve no Ceará, teve a oportunidade de aferir a repercussão daquele
discurso seu aqui - pois os mestres dos estabelecimentos oficiais
procuraram estabelecer contato com V. Ex•, estimulando-o a
prosseguir nessa sua faina realmente diflcil, apenas estendendo
aquele apelo em favor de uma melhor remuneração para os profes·
sores também no âmbito dos Estados édos Municlpios.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado
ao aparte do nobre colega Senador Mauro Benevides. Mas quero
informar que ele realmente deu explicações, mas as explicações silo
aquelas dentro das decisões do próprio DASP. Elas satisfazem aos
professores? Vou ler o resto da minha oração.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) -Sr. Presidente,
peço um pouquinho de tolerância, porque vou permitir mais um
aparte e depois vou ler o resto da minha oração para provar que as
explicações não estão atendendo. ~a explicação que o DASP pode·
ria dar. Para os professores, a explicação não satisfaz.
Pode satisfazer aos Secretários de Ministério, pode satisfazer ao
Diretor do DASP que está equiparado a Ministro, mas não está
satisfazendo ao Reitor, não está satisfazendo aos professores, não
está satisfazendo a grande parte do funcionalismo.
Quero ter a honra de ouvir o aparte de V. Ex•, nobre Senador
Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Quero estabelecer
com o meu colega uma preliminar que julgo indeclinável. V. Ex•,
realmente, tem uma tradição parlamentar de um grande esforço na
prestação do melhor serviço ao nosso funcionalismo.
E é saudável que, nas Casas Legislativas, tenhamos repre·
sentantes que se sensibilizem pelos problemas, pelas· necessidades,
das várias classes. Quando V. Ex• ouviu o aparte do ilustre Senador
José Sarney, eu tive o cuidado de pousar a atenção sobre noticiário
de O Globo, que contém declarações do Coronel Darcy Siqueira.
Fiquei preocupado porque o teor do debate estava a caracterizar que
o ilustre Diretor-Geral do DASP teria sido injusto, ou teria violado o
dever do bom relacionamento que deve existir entre o Executivo e o
Legislativo. Mas S. Ex• se limitou a refutar, numa linguagem
elevada, e exibindo números, a argumentação de V. Ex•, porque se a
crítica não se contivesse nesses limites éticos, por certo não só o
Senador José Sarney, mas todo o Senado ficaria ao lado de V. Ex•
Há uma verdade que ninguém pode negar neste País: a primeira vez
que se tratou do funcionário público e o serviço público com
racionalidade, com metodologia, em busca da valorização da
função, foi durante os Governos Revolucionário, principalmente a
partir do Presidente Médici. Eu vivi uma larga área do passado. O
tratamento dispensado ao funcionalismo, nas duas Casas do
Congresso, era, realmente, atentatório ao interesse nacional. Isto
aqui se transformava num mercado de barganha, assim que surgia
um projeto de aumento de vencimentos. V. Ex• vai me permitir, e
faço um apelo para não ficar impaciente com o seu eminente colega.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Não, Excelência,
é porque a Mesa está advertindo, de que devo concluir.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - A Mesa não está
impaciente também.
·
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Espero que a
Mesa, naturalmente, também, tenha para comigo um pouco de
paciência.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ~ paciência. E eu já
fiz justiça a V. Ex• Eu me lembro perfeitamente, quando vim para
esta Casa, da época daquela maldição governamental proscrita.
Vinha um projeto de aumento de vencimentos ao funcionalismo,
prevendo uma despesa de 3 milhões de cruzeiros, e sala do Congresso
com dez, doze milhões; o Presidente da República vetava, mas
deixava o negócio entregue à leviandade parlamentar.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Nem sempre vetava.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ~. quando vetava, os
condutos sigilosos traziam o estímulo à rejeição do veto ou, pelo
menos, à complacência. Havia casos piores, de vários projetes
apresentados por Parlamentares um beneficiando telegrafistas. Eu
pelo menos, fui Relator de um desses projetes quando me apareceu
um Deputado dizendo que se eu aumentasse o telegrafista dele para,
digamos assim, naquela época 2 milhões de cruzeiros, que ele
aumentaria lá o oficial administrativo. Isto era uma barganha, e para
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-66não se falar também - não quero aqui, desrespeitar a memória do
nosso eminente ex-colega, Senador Paulo Sarazate- nas efetivações
à margem da Constituição, à margem da lei, à margem do sistema do
mérito.
Tudo
isso
acabou,
porque
o
Congresso,
realmente, tende à generosidade. Se a Constituição permitisse ao
Congresso aumentar a despesa prevista, isto viria fatalmente, porque
enquanto o Poder Executivo, por dever de oficio, é um Poder
discreto; o Poder Legislativo, em termos de coração, é tagarela, tem
sempre um gesto assistencial. E o que verificamos hoje? V. Ex• disse
que houve um aumento de 30 a 200%. Não houve. O que houve foi a
valorização, porque tínhamos, pelo sistema antigo, um oficial
administrativo, efetivado por lei e que não fez concurso, e um oficial.
administrativo que se aperfeiçou, fez Curso de Extensão,
formou-se em Direito e em Economia, ganhando a mesma coisa. O
que fez a lei, então? Estabeleceu o desnível, a promoção verticàl.
Quem manifestou interesse, quem demonstrou competência, subiu,
quem manifestou estagnação cultural, ausência de interesse,
orfandade em matéria de espírito público este ficou na planície, teve
o aumento normal.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Quero apenas
perguntar a V. Ex• se V. Ex• se refere ao caso dos professores?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não, Excelência.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- ~porque V.
já está divagando em vários ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Para concluir: a tarefa
gigantesca. ~ bom que V. Ex• faça as reivindicações, o DASP vai
examinar. Essa obra não pode ser completada no curso de alguns
anos. Tudo i: um trabalho diuturno, de aperfeiçoamento, de
recrutamento de outros subsídios, estudos cuidadosos das
reivindicações individuais e de classes. Volto a dizer, então, com
minhas palavras iniciais: é a primeira vez que se cuidou, neste País,
da racionalidade do serviço público e da valorização do servidor.
Este é um desafio que se lança a qualquer tipo de Oposição neste
País.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Então, V. Ex•
me responda: ele valoriza, também, o professor? Valoriza o reitor?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• deve se
lembrar de que não estou considerando a obra completada. O DASP
erigiu-se numa instância recursal. Está examinando, vem publicando
retificações, mas, não pela pressão emocional, e sim pelo estudo
técnico. Este é que cuida do interesse nacional.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado
a V. Ex•. Aqui está o trexo da nota que foi distribuída à imprensa e
alguns jornais, em negrito, Sr. Presidente. Nós não temos facilidade
de divulgar uma notícia e vivemos quase que pela bondade dos
jornalistas que levam a nossa informação.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA privilegiados, Ex•

ES) -

Não são

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Não estou me
referindo aos que estudaram, estou me referindo àqueles que têm
publicidade. São aqueles que têm a simpatia dos donos de jornais.
Nem todos têm. Eu, por exemplo, o Senador Nelson Carneiro, o
Senador Amaral Peixoto somos digamos assim - eliminados em
certos jornais. Naturalmente V. Ex• deve ter nesses mesmos jornais.
Quer dizer, é uma questão de simpatia ou antipatia, de conveniência
ou inconveniência dos jornais. Então, nós não temos, mas o Diretor
do DASP conseguiu uma rede extraordinária de publicidade que eu
não sei, ele é um homem de sorte...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) (Faz soar a campainha.) - Solicitaria a V. Ex• que não concedesse mais apartes c
concluisse o seu discurso, pois o tempo de V. Ex• jli estú ultrupassado:

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Vou atendê-lo,
Sr. Presidente.
Eu não sou provocador e V. Ex• Senador Eurico Rezende, com
o seu aparte, inclusive, deu .um passeio pelo passado, citou os
Governos que se foram, disse muita coisa mas não falou nada em
favor do professor. Pensei que V. Ex•, como professor que é e tem
uma grande universidade, fosse também trazer alguma coisa em
favor daqueles que estão fazendo a grandeza do seu grande
educandário.
Sr. Presidente, há um trecho da nota tão divulgado na imprensa
brasileira e, em alguns jornais, com negrito:
REMUNERAÇÃO
. . Em sua crítica, o Senador Benjamim Farah dissera que o
Plano de Classificação de Cargos colocou os professores em
posição igual, e até mesmo inferior, a de outras categorias de
nível médio ou primário."
Não·menti. Não disse nada de novo. Disse o que é verdade.
Quantas categorias profissionais andam por aí, quantos funcionários
de categoria inferior à dos professores ganham 3,4,5 vezes mais que
estes? Se ele quiser, estou pronto para dar esclarecimentos neste
sentido. E ele sabe, sabe muito bem, eu tenho informações.
Bom! Vamos em frente:
"Ele citou o exemplo de um professor com curso superior e licenciatura em primeiro grau, que receberá, no máximo, CrS 2.620,00 mensais."

Sr. Presidente, até bem poucos dias, entes dessa lei,. um professor catedrático, da envergadura daqueles que eu citei, com 30 ou 40
anos de serviço ganhavam 2 mil e 500 cruzeiros, menos ainda do que
disse aqui, bem, mas com este aumento, que vai ser para os professores, naturalmente de 30%, vão ganhar mais. Diz a nota:
"Para desmenti-lo" ... Para desmentir a quem, Sr. Presidente?
Desmentir um Senador?
"Para desmenti-lo, o diretor geral do Dasp apresentou
ontem as tabelas de vencimentos dos professores de primeiro
grau, antigo ginasial, e segundo grau, antigo colegial."
~ isso, não é uma provocação ao Senador Eurico Rezende, mas
a esta nota, que ele acha muito delicada. Eu, então, trago informações que estão aqui nos jornais, que ninguém entende, que ninguém
pode entender.
"Segundo essas tabelas, a remuneração de um professor
do primeiro grau varia entre ... Cr$ 2.800,00, se ele trabalhar
20 horas semanais, e Cr$ 5.600,00, se em regime de 40 horas
de trabalho por semana."
Isto está no jornal O Globo.
"Se esses mesmos professores tiverem algum curso de
especialização, seus salários passarão para Cr$ 3.080,00 e Cr$
6.300,00."
Se trabalhar, naturalmente, 40 horas, CrS 3.080 cruzeiros, um
professor.
Tenho a impressão que muita gente neste Senado deve estar
assustada com esses vencimentos, Não passará jamais pela porta desse estabelecimento que paga tão pouco.
Sr. Presidente, vou ler, aqui, mais um pedaço.
"A remuneração dos professores de segundo grau varia
entre CrS 4.000,00, cm regime de 20 horas, e CrS 8.000,00 se
ele trabalha 40 horas sef!lanais."
Já disse que o professor para trabalhar 40 horas semanais- vale dizer umas 8 horas por dia ele vai ter que trabalhar mais umas 7 ou
8 horas cm outra atividadc, que dizer, transportes, estudos, pesquisas, correçào de provas e tantas outras coisas.
Então, não há organismo que agUente, porque ele tem que se
arrebentar durante o dia e durante uma grande parte da noite, para
receber no fim do més 8 mil cruzeiros.
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-67Aqui há mais um trecho para o qual quero chamar a atenção da
Casa:
·~No caso de professores em regime de 40 horas por
semana, hã mais um incentivo, relativo à produção científica.
- Além desses adicionais - concluiu o diretor geral do
DASP - há ainda um outro, por tempo de serviço, que incide sobre o salário base."

Isso dá a impressão, para quem não conhece o assunto, que o
DASP está fazendo um favor de dar a gratificação por tempo de serviço aos professores, como se isto não fosse uma conquista dada pelo
próprio Congresso, através do Estatuto dos Servidores Públicos. Isto
é uma lei para todos, todo mundo tem esta gratificação! Portanto,
não é um favor dado especialmente aos professores.
E continuando na minha exposição, Sr. Presidente, que será breve:
Os vencimentos atribuídos aos seis níveis do grupo- estava me
referindo, anteriormente, a professores que não querem nem se
inscrever para fazer concurso; abrem-se os concursos, não há inscrição, encerram-se sem nenhum candidato, conforme acabei de citaros vencimentos atribuídos aos seis níveis do Grupo de Magistério
.precisam ser revistos, de modo que o nível mais elevado seja, pelo menos, equivalente ao máximo a que pode almejar um médico no fim
da carreira. Somente assim haverá eqUidade, porque o professor ti tu·
lar universitário está no ápice da carreira, sendo pois mais do que justo que se lhe dê o mesmo tratamento dado ao médico no fim da carreira.
Quero enfatizar que não são altos os vencimentos dessas cate·
gerias profissionais; os professores é que ganham pouco.
Além disso é preciso que se corrija o tratamento dado aos professores do Colégio Pedro II, levando em consideração o credenciamento exigido para o exercício da profissão.
Não estamos movidos por qualquer intuito de fazer críticas ao
Governo, muito ao contrário, queremos trazer uma colaboração,
com o nosso depoimento, na esperança de que o Presidente Geisel seja sensível ao que reclamam os professores, embora saibamos que o
problema é antigo.
Não disse aqui, em nenhum momento, que o problema foi criado agora. Ele vem de outros governos.
Assistindo neste ano a abertura das aulas, no Colégio Pedro II,
o Senador Tarso Outra, em face de exposição do Professor Wandick
Londres da Nóbrega sobre remuneração do magistério, reconheceu
não ser possível um bom ensino médio com professores mal pagos.
Aliás, não somos apenas nós que prestamos esta colaboração ao
Governo, porque desta mesma tribuna também já tratou do problema com muita acuidade o nobre Senador Luis Viana, há poucos
dias quando citou palavras sensatas de Ruy Barbosa: "Melhor será
eliminar o ensino que pagá-lo vilmente, porque quando ele se cotar a
esse preço não encontrará quem o dê senão entre nulidades sem consciência, nem ciência, charlatães e simecuristas que se estipendiarão
para professar a ignorância nas lições e corromper a mocidade com o
exemplo".
E num feliz aparte dado à bela peça do Senador Luis Viana, o
nobre Senador Paulo Guerra lembrou que "há mais de trinta anos já
Humberto de Campos dizia que o professor, no Brasil, vendia os
miolos da cabeça para comprar os miolos de pilo".
Parece que houve da parte do DASP o propósito de amesquinhar todos aqueles que se dedicam ao exercfcio do magistério, por
que a falta de tratamento adequado não se limitou aos professores,
Os Reitores, em todos os Países de alto nível cultural, recebem tratamento especial e de grande destaque, no entanto, foram classificados no nível 3 dos Cargos de Direção e Assessoramento Superior,
abaixo dos níveis 6, 5 e 4, ito é, na primeira metade da carreira. E pe·
la função que lhes é reservada deveriam os Reitores ficar no ápice, como ocorre em toda a pnrte, menos no Brasil, e hoje, sob o cutelo do
DASP.

Apelamos daqui para o bom senso, o equilíbrio, o sentimento de
justiça do Presidente Ernesto Geisel, que poderá, antes de tomar a
tão almejada providência, ouvir os Reitores, Diretores de Faculdades, Diretor do Colégio Pedro II, Diretores das Escolas Técnicas
Federais, Diretores de Escolas Agrícolas, Cur~o de Aplicação e, em
suma, todos os que exercem qualquer função de direção em estabelecimento de ensino para sentir a realidade, a insatisfação reinante e, o
pior o desânimo dos mestres que, desencantados com o Plano de
Classificação, procuram outros campos de atividade, cujos salários
lhes assegurem um padrão de vida mais digno. E enquanto esta é a
realidade, mais baixo será o nível do ensino, como se encarregam de
demonstrar as manchetes de jornais.
No momento em que o Presidente envida esforços para um real
desenvolvimento, económico e cultural, em termos de um Brasil
grande, a participação do' mestre é evidentemente indispensável. Daí
por que não deve ser relegad'o a planos inferiores.
Que Deus ilumine o Chefe do Governo a sentir o problema, não
só em beneficio dos mestres, mas também em favor da juventude,
que merece todo o nosso respeito e amparo, porque ela virá para o lugar dos maiores; assumirá as suas responsabilidades, que serão cada
vez mais sérias, tal a posição deste País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como os que virão substituir-nos
conseguirão realizar os seus objetivos, se não tiverem um longo preparo?
Por tudo isso, reafirmamos a confiança dos professores, dos jovens que desejam aprender, e do Brasil que precisa ser grande, no
honrado Estadista que governa esta Nação, o Presidente Ernesto
Geisel.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - 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
Recentemente, fizemos um pronunciamento nesta Casa, através
da análise de 2.556 empresas brasileiras, como o patromônio líquido
superior a 10 milhões de cruzeiros e pudemos concluir, através de
uma análise isenta que, na realidade, não ocorre em nosso País o
fenômeno de estatização, conforme querem muitas pessoas.
Na realidade, Sr. Presidente, nós podemos concluir através da
análise de números frios, que o que ocorre em nosso País é um
fenômeno galopante de desnacionalização da empresa brasileira.
Naquela oportunidade, fizemos uma análise a respeito das
atividades económicas do Governo através de grandes empresas
como: a I,>ETROBRÁS, a Companhia Vale do Rio Doce, a
Companhia Siderúrgica Nacional, e concluimos que essas empresas
alcançam a percentagem de I9,4% da atividade económica em nosso
País. Justificávamos, também, que essas atividades somente poderiam ser realmente cobertas pelo Governo, tendo em vista a impossibilidade de serem cobertas pela atividade privada brasileira, com o
objetivo, evidente, de evitar que esses empreendimentos caiam nas
mãos do capital estrangeiro.
Na mesma oportunidade, salientamos que colocávamos ao lado
as atividades de transporte, eletricidade, comunicações, como
atividades inerentes à segurança do nosso desenvolvimento e, portanto, que deveriam ficar, necessariamente, nas mãos de entidades estatais, nas mãos do Governo.
Hoje queremos, com uma rápida intervenção, Sr. Presidente,
trazer alguns informes com relação à necessidade, - segundo
concluímos - de que o setor de eletricidade fique nas mãos do
Governo Federal, ou dos Governos estaduais, conforme o caso.
Ventilamos hoje as empresas de serviços de eletricidade,
englobando geração, transmissão e distribuição, onde o Estado
participa com 86% do setor, através de 47 empresas com património
líquido de 38.397.962.000,00 e o setor privado com 14% através da

-68empresa (light) com PL• 6.152.202.000,00, pretendendo demonstrar
que nosso Pais. através dessa distribuição rcncte uma tendência já
consagrada nos palses democráticos.
De todos os palses analisados, em número de 21, nota-se que em
nenhum o Estado deixa de participar marcan temente no sctor, o que
significa. cm outras palavras, que em nenhum deles o setor é
totalmente controlado, pela iniciativa privada.
Na Alemanha Federal, em um total de 1.760 empresas, das
quais 33 representam 90% da produção, dois terços são controlados
pelo Estado e um terço pela iniciativa privada.
Os Estados Unidos, meca da livre iniciativa, com cerca de 70%
da produção nas mãos da iniciativa privada, parece ser o único pais
de predominância do capital privado no setor de geração, transmissão e distribuição de eletricidade.
·
A Filãndia. com 50% da produção de 100% da distribui;ão
estatais, a Bélgica, a Espanha, a Suécia, a Sulça, a Argentina, a Bolí·
via, o Chile c o Peru praticamente dividem entre o Estado e o setor
privado o controle das empresas de cletricidade.
A Áustria, a França, a Inglaterra, a Escócia, a Itália, a Irlanda,
a Holanda, Portugal, o Paraguai e o Uruguai têm, através do Estado,
o controle de capital de todas as empresas de elctricidade.
O conceito antigo de geração e distribuição de energia elétrica
procurava viabilizar a priori os empreendimentos em geração,
construindo usinas onde houvesse uma demanda que absorvesse a
produção de forma a garantir o retorno do investimento.
·As tendências atualizadas, que consideram não só a demanda
reprimida como também os mercados potenciais e, mais que eles, o
conceito de que é necessário criar a oferta para provocar a procura,
estabeleceram a filosofia de viabilizar antes o desenvolvimento de
uma região do que propriamente o empreendimento em si.
O setor privado, trabalhando em função do lucro, evidentemente, não tem nenhum interesse em empreendimentos pioneiros, cujos
objetivos socio-econõmicos são prevalentes à rentabilidade imediata
e o retorno do capital investido.
Cabe ao Estado, na sua tarefa de apurar os "vazios geográficos", anteceder-se ao desenvolvimento, criando condições básicas e
de infra-estrutura, sempre fazendo com que a oferta de energia preceda a eventual demanda.
Nessa atividade energética básica, já tivemos oportunidade de
historicamente verificar que no eixo Rio-S. Paulo a concessionária
particular vinha fazendo seus investimentos sempre que a demanda o
justificasse. Sempre a posterior! e nunca a priori, conforme se verifi·
cou nas décadas de 30 a 50, onde os racionamentos eram freqUentes.
A atividade de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica é uma propulsora do desenvolvimento.
Do ponto de vista nacional deve ser encarado como atividade
meio e não como atividade fim.
A estatização do setor, Sr. Presidente, permitiu o
desenvolvimento de know-how, o treinamento e formação de
técnicos, o fortalecimento das empreiteiras de hidroelétricas, a
especialização de atividades paralelas (torres de transmissão) e abriu
ainda a possibilidade, não explorada ainda pelo Governo, de
proceder à utilização conjunta dos recursos hldricos, com vistas à
navegação nuvial, ao abastecimento de âgua, à irrigação, controle
das enchentes e ao desenvolvimento de piscicultura.
~absolutamente claro que só através do planejamento mllltiplo
dos recursos hldricos se pode usufruir todos os seus beneficies. E só
o Estado tem condições de encarar dessa forma o problema,
inclusive determinando a escala de prioridaocs que deva presidir um
planejamento global.
A pcrformancc das empresas estatais, a própria grandiosidade
dos complexos hidrelétricos brasileiros, contrastando com as
empresas privadas, cujas concessõesjã vêm se tornando um entrave à
solução do binómio água-esgoto, na ârca da Grande São Paulo, são
um inequlvoco panorama que não permitem, de forma alguma,
qualquer margem de dúvida sobre a necessidade de sua estatização.

Privatizar essa utividnde upós o Estudo urcar com os pesados
ónus iniciais é colocar em prática a filosofia de "sociulizur os
prejulzos c privatizar os lucros", como diria o jornulistu Joelmir
Beting.
Dentro deste panorama c desta conccituaçilo, parece-nos
absolutamente correta a colocação que vem sendo dudu pelo
Governo, encarando o sctor como uma alavanca pura o
desenvolvimento, c que entre outras, só por essa razão deve
permanecer com o controle cm suas mãos, isto é, I00% estatal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcos Freire, que falará nos termos do
inciso.VI do artigo 16 do Regimento Interno, para uma homenagem
de pesai';
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Morreu ontem no Recife Hermilo Borba Filho, escritor,
teatrólogo, romancista, folclorista, professor e jornalista brasileiro.
Hermilo Borba Filho naséeu em Pernambuco, no ·Engenho
Verde, na cidade de Palmares, em 1917. Passou a infância e grande
parte da juventude nos engenhos e usinas da sua bela cidade natal.
Como tal, pertencia ele àquela parte da produção literária brasileira
denominada "discípulo do açúcar". Não o saudosista da era do
fastígio canavieiro, mas, na verdade, um combatente contra a
monocultura latifundiária. Seu talento estava a serviço das
transformações sociais que os novos tempos impõem, sem colocá-lo
a reboque de padrões alienlgenas.
No Recife terminou o seu curso secundário e bacharelou-se pela
nossa tradicional Faculdade de Direito.
O Sr. Ruy Santos (ARENA aparte?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda a honra.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permita que me associe à
manifestação de pesar pelo falecimento de Hermilo Borba. Foi
realmente um grande escritor e um grande batalhador das Letras
nacionais.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeço,
sensibilizado, a homenagem que o representante da Bahia presta
àquele cuja obra ultrapassou, de fato, as fronteiras estaduais, para
projetar-se no cenário naciom~.!.
Hermilo Borba Filho era autor de dezenas de obras, algumas
traduzidas na França, Alemanha e Estados Unidos. Destacava-se
com a mesma força no ensaio, no romance, no conto, na novela e no
teatro, sempre preocupado em revelar o homem com as suas
grandezas e misérias, na constante busca de si mesmo e dos seus
semelhantes.
Era professor de História do Teatro, na Escola de Belas Artes
da Universidade Federal de Pernambuco e Diretor da Divisão
Cultural. Sua atividade como diretor e incentivador de iniciativas
culturais e, em especial, de grupos teatrais, foi muito intensa,
particularmente na Capital de Pernambuco.
Homem de sensibilidade, Hermilo Borba Filho, embora já
enfermo, não se recusou a aceitar o convite que lhe fiz, recentemente,
para ser o Presidente do Centro de Cultura Luiz Freire, em Olinda, e
que iria encontrar nele um grande orientador de suas atividades.
Sua obra publicada compreende peças de teatro, ensaios
historiográficos e de pesquisas do folclore nordestino e obras de
ficção, tais como: "Teatro- Arte do Povo", ensaio; "Auto de Mula
do Padre" - peça - "Elecira no Circo", "João sem Terra" e "A
Barca de Ouro" (peças, 1953), "História do Teatro", "Teoria e
Prática do Teatro" (ensaio), "Os Caminhos da Solidão" (romance,
1957), "História de um Tatuetê" (novela), "Sol das Almas"
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-69(romance, 1964), "Diálogo do Encenador" (ensaio), "Um
Paroquiuno lncvitúvcl" (peça). Aprcscntução do Bumba-meu-boi,
Bumba-meu-boi, Mamulengo c Pastoril, Espetáculos populares do
Nordeste, "Fisionomia c Espírito do Mamulengo" (ensaio) e o
romance "Um Cavalheiro da Segunda Decadência", projetado cm
vúrios volumes, dos 4uais foram publicados "À Margem das
Lembranças" e "A Porteira do Mundo".
Em "Caminhos da Solidão", nós encontramos a nota da
Editora que diz de Hcrmilo Borba Filho:
"T!pico descendente da decadente e depois extinta
aristocracia rural da cana-de-açúcar, teve de exercer vários
misteres para terminar seus estudos. Foi, muito tempo,
escrivão da polícia em sua cidade natal, orfice-boy da
Standard Oil, vendedor de uma casa de representação de
tecidos, guarda-livros improvisado de uma casa de secos e
molhados e empregado de uma companhia de seguros, no
Recife. Em seguida, entrou para o funcionalismo público,
tendo exercido o cargo de Assistente Geral do Departamento
de Documentação e Cultura da Prefeitura do Recife e
desempenhado, cm comissão, o cargo de Secretário-Geral
daquelu Prefeitura."
Foi nesta oportunidade que o conheci mais de perto, na
qualidade de seu colega, pertencentes ambos ao Quadro de Pessoal
daquela municipalidade.
Mais adiante, lê-se ainda, na orelha de "Os Caminhos da
Solidão":
"Cansado de exercer destacados cargos públicos em
comissão que, quase sempre, o levaram à estaca zero com a
mudança de política, deslocou-se para São Paulo, a fim
trabalhar com Alberto Cavalcãnti e tentar a profissão para a
qual nascera: escritor. Foi, sucessivamente, Diretor do
Departamento de Argumentos da Kino Filmes, produtor de
programas de televisão, crítico de teatro do jornal Última
Hora e Assistente Geral da revista Vlsio. Atualmente, vive
do que escreve e traduz, além de dirigir peças de teatro e de
exercer o cargo de crítico teatral do Correio Paulistano. É
também vice-presidente da Associação Paulista de Críticos
Teatrais e membro da Comissão Estadual de Teatro.
No Recife, criou e dirigiu por muitos anos o Teatro do
Estudante de Pernambuco (TEP), de onde se originou o chamado Teatro Popular do Nordeste (TPN), revelando autores
como Ariano Suassuna, Aristóteles Soares e José de Morais
Pinho. Durante sua atividade à frente daquele conjunto,
encenou peças de Shakespeare, Sófocles, lbsen, Lorca, além
dos autores de sua região. Do seu grupo faziam parte o
romancista Gastão de Holanda e o pintor Aloísio Magalhães, paru citar apenas os mais conhecidos.
As peças de Hermilo Borba Filho têm sido representadas em todo o Brasil, por companhias profissionais e
amudoristicas.
Como tradutor, quer de livros ou peças de teatro, sua
utividudc é intensu, tendo escrito também os diálogos do
filme de Cuvulcânti, O Cunto do Mar, e trabalhudo nu aduptuçüo cinematrográficu do romance de José Muuro de
Vasconcelos, Arara Vermelha, direção de Tom Payne. Um
volume com suas melhores peças está sendo editado no
Uruguai."
Finalmente, em tempos mais recentes, escreveu dois outros
livros "Deus no Pasto" c "Agi!", neste ltllimo ttssim se referindo a ele
a Editortt:
"Nome dos mttis vigoros da moderntt literatura
brasileiira, com seus romances e novelas traduzidos cm várias
língutts. Em qualquer fase do romance, cm Hcrmílio Borbtt
Filho estú presente ou subjacente o problema du liberdade;
ttssim, quandn l'igura D tipo de um ditador sul-ameriettno,

sátrapa e degenerado se::ual, assim quando apresenta a
imagem de um embaixador ou de um deputado do ano 2.000,
entre as ironias de uma crftica que afunda ou se eleva, quem
sabe, até às culminância do caricatural."
Penso, Sr. Presidente, que essa referência encerra a melhor
homenagem que lhe podemos prestar, da tribuna do Senado: ressaltar, exatamente, que, sobretudo nos últimos e diflccis tempos em
que vivemos, Hermrlio Borba Filho colocou sua pena e sua inteligência a serviço da liberdade.
Em nome de Pernambuco, que represento nesta Casa,
reverencio, pois, a memória de Hermflo Borba Filho, o homem, o
poeta, o patriota que ele foi. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Evandro Carreira - José Esteves - José
Lindoso- Jarbas Passarinho- Fausto Castelo-Branco- Petrónio
Portclla - Virgílio Távora - Agenor Maria - Jessé Freire Domicio Gondim - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Arnon de
Mcllo- Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista Vasconcelos Torres - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza
Mattos Leão- Lenoir Vargas- Otair Becker- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrado o
tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 59 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 173, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
Prefeito de Londres, Lindsay Ring, pronunciado por ocasião
da visita do Presidente Ernesto Geisel à Inglaterra.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O DISCURSO DO PREFEITO DE
LONDRES, LINDSA Y R!NG:
"Senhor Presidente:
Eu me pergunto se acontece com Vossa Excelência o que se
passa comigo: somente quando me encontro face a face, não com um
livro,. um mapa, um gráfico ou mesmo um programa de televisão,
mas com um ser humano estrangeiro, é que posso avaliar a minha
imensa ignorância a respeito de outros países. Agora i: a hora de
lamentar ttquelas auhts perdidas na escola, quando História e
Gcografitt nos pareciam matérias tão desnecessárias. Pior ainda se
lembrarmos o ditttdo que diz "toda ignorância é voluntária". O
conhecido escritor ulemão Erich Maria Remarque é quem nos vem
trazer uma palavra de conforto. Disse ele uma vez: "Meu pai era um
homem bom" e ele costumava me dizer "Erich, nunca perca sua
ignorância. ~uma coisa que você jamais poderá substituir ... "
Desta man'l:ira oblíqua, che.so ao nosso assunto, o Brasil: e eu
desejo a Vosstt Excelência as mais calorosas boas-vindas de todos os
presentes. É um grunde prazer, e que será lembrado por muito
tempo, vê-lo ttqui esta noite. O Bmsil é um grande pais, o quinto do
mundo cm cxtcnslio, creio, onde 100 milhões de pessoas vivem e com
justificttdo orgulho se chamttm "brasileiros". Já foi dito de sua
língutt: "O Português, lttdo do 'italiano, é a mais melodiosa dtts
língutts neoltttinas",
. ~as esses são apentts números: o que realmente traz um pais à
v1da, c conhecer os seres humanos que lá vivem e moram. E muitas
vezes, unw palavra casual dú uma imugem mais rcnl do que uma
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Em votação o requerimento.
com cMinho foi dita por um compatriota de Vossa Excelência que
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
me afirmou, ca,u••lmcntc, que Recife ficava a quatro horas de São dos. (Pausa.)
Paulo. Docobri mais tarde que ele não se referia a trem ou
Aprovado. Serã feita a· transcrição solicitada.
automó•·c:l. Era por •·ia aé:rc:1 - c: cu creio ser esta uma maneira
E O SEGUINTE O DISCURSO DO PRESIDENTE
comum no Brasil de se referir a dist:lncia. Com isso, cu subitamente
ERNESTO GEISEL:
me dc:i conta da imensidão de seu p:t!s c dos problemas de ser
brasileiro c:m todos os sentidos. Recordo aqui outra ocasião cm que
"Senhor Prefeito
um amigo mc:u falava sobre: uma lei que t!nhamos introduzido
Suas Altezas Reais,
rc:cc:ntcmcntc neste: pa!s. Um brasileiro pre.\cntc: sorriu c comentou:
Minhas senhoras, meus senhores,
''Ah, sim. :-o:ós •c:ntamos essa lei mas tivemos que desistir, não
Agradeço as palavras de Vossa Excelência, nas quais encontrei
pesou". Eu crc:io que isto me ensinou mais sobre o carãtc:r vivo calor humano, a par de evidente simpatia para com meu povo e
independente. a vivacidade:, a !irmcu bãsica, c o realismo de seu
meu país. Cada povo projeta, de si mesmo, uma imagem, na qual as·
po•·o- c o toque de sua inata capacidade de bom humor- de que sumc revelo especial este ou aquele traço, o que pouco se altera mes·
qualquer palc:stra de: c:minc:ntc: sociologista.
mo com o conhecimento mais aprofundado que o convívio possibili·
!1-l:u nào creia por isso, Senhor Prc:sidc:ntc:, que c:u ou qualquer
ta. Assim. a idéia que nós, brasileiros, fazemos dos ingleses não
dos prc:scntc:s rc:almc:ntc: compreendamos o povo brasileiro ou o dci.,ará de estar sempre, também, influenciada pelos estereótipos que
Brasil - cu me refiro a uma percc:pçào mais profunda da me.\ma o carãter peculiar do povo britã.nico tornou universalmente associa·
maneira que: talvez nào sc:ja fácil ou mesmo poss!vel a Vossa dos à sua imagem.
E'cc:li:ncia c:ntc:ndc:r os ingl~. Os ingleses foram descritos, se não
Concordo com Vossa Excelência em que nenhum conhecimento
me engano por Philip Gucdalla, como o povo que habita uma ilha do
indireto, por mais douto que seja, vale o contato pessoal para a boa
!\.lar do :-o:ortc:, dominada pelos c:scocc:sc::< c: galeses.
compreensão de um povo c a correta avaliação de um país. Nesse
O que posso afirmar. cm nome: de todos os prc:sc:ntc:s c dizê· lo do
sentido, presumo mesmo que algum conhecimento possa, em certos
fundo do coração. é que tudo o que aprendemos sobre seu povo e seu
casos, ser mais prejudicial à correta apreciação de um fenõmeno sopais nos ••srada muito. E sabemos bem mais do que os brasileiros
cial do que nenhum conhecimento prévio a seu respeito. E se faço es;os:•m um b,,m futebol - bom demais, diriam alguns. Sabemos que
1:1 reflexão, é: para retomar uma observação de Vossa Excelência
uma das ocupaç<ks da população é ouvir transistor, que tem uma
sobre o tempo perdido nos bancos escolares, quando, talvez, não
bebida tipo rum chamad:t "pinga", que quando misturada ao suco
tivesse sido dada a requerida atenção às aulas de História e
de frutas faJ a "batida" (incidc:ntalmcntc, isto não é do
Geografia. Pois, Senhor Prefeito, que lente profético poderia há 30,
conhecimento gc:ral neste p:tis, mas muito valorizado pelos que o
20, lO anos, haver descrito o Brasil que hoje somos? O conhecimento
conhc:cc:m ... ). que os brasileiros inventaram o samba, dançam-no o
adquirido, certamente estaria superado pela dinâmica dos fatos
tempo todo c: muitíssimo bem. c que todos gostam de carnaval.
subseqUentes.
Eu sei do grande: avanço brasileiro para n industrializaçilo c
Não vou cometer a indiscrição de aventurar-me a presumir o
descn,·olvimc:nto que: se iniciou nos anos 50, c da atual fase de
momento em que Vossa Excelência teria freqUentado os bancos
crc!ICimcnto que está alcançando tào notãvcl sucesso.
escolares. Presumirei, no entanto, que grande parte da população
~l:1s sabemos mais do que isso: conhecemos c simpatizamos
britânica haja feito seu primeiro grau escolar por volta de 1950, ape·
com os problemas br.tsilciros, proporcionalmente tão vastos quanto
nas para indicar as extraordinárias diferenças ocorridas, no espaço
o pais. Sabemos que o aproveitamento das imensas c quase
de uma geração, entre o Brasil que lhes teria sido então ensinado e o
c:mbar:tçosas reservas naturais inexploradas não pode ser resolvido
que hoje realmente somos.
de manei r:• simples. A vida nunca é simples. Sabemos que a vastidão
Para citar, apenas, o mais dramãtico desenvolvimento, a popula·
de um pais pode tornar irõnico qualquer desejo genuíno de que seu
çiio brasileira teve um aumento, nesses 25 anos, superior ao total da
povo seja saudável, rico c sábio. Reconhecemos que os caprichos da
população aluai do Reino Unido, tendo passado de 52 para 110 mi·
natureza, que parecem tão atraentes aos turistas, podem ser imensos
lhões de habitantes. Enquanto assim dobrava a população, a produ·
c dificcis de dominar.
ção agrícola triplicava, a produção industrial sextuplicava e o
Sabemos que o povo brasileiro é bravo c corajoso. E comércio internacional crescia quase 10 vezes. Em conseqUência, o
aprendemos um:• coisa mais: que é um povo criador. Seus arquitetos
produto real brasileiro quadruplicou no mesmo período, Um exprestrou.,cram distinção ao pa!s. Cândido Portinari criou na pintura e sivo índice revelador das necessidades acarretadas por esse dinâmico ·
Villa·Lobos criou na música. Hã escritores teatrais, romancistas e crescimento i: o aumento da capacidade de energia elétrica instalada
poetas. Creio que é aos poetas que devamos instintivamente voltar.
no Brasil, o qual cresceu mais de 12 vezes naquele espaço de tempo.
Talvez sejam mais bem compreendidos na própria l!ngun que os
Evidentemente, um tal crescimento provoca profundas alterações
inspirou.
qualitativas na sociedade. Assim, enquanto, em 1950, 36% da popula·
Foi o poeta brasileiro, Gonçalves Dias, quem se referiu ao seu ção vivia em áreas urbanas, hoje essa percentagem subiu para quase
pais dizendo:
60%, mas não vou cansar os senhores com essas comparações que,
"Minha term tem palmeiras
em sua eloqUência, demonstram o que me propus revelar, ou seja,
Onde canl:l o sabiá
quão diferente é o Brasil de hoje daquele que teria sido aprendido
nos textos escolares, há apenas uma geração.
As aves que aqui gorgeiam
Não gorgeiam como lú."
As dimensões do esforço realizado pelo Brasil assume exatas
proporções quando levamos em conta as dificuldades, que, em anos
Espero, Senhor Presidente, que um dia, minha esposa e eu,
recentes, vieram somnr-sc àquelas, de natureza estrutural,
possamos ter o privilégio c o prazer de ouvir a canção do sabiá em
características dos países cm desenvolvimento. Refiro-me,
seu grande país: o Brasil."
particularmente, à crise interna que viveu o pais no período
OSR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item :Z:
imedintamente anterior a 1964 e, 10 anos depois, à crise interna·
Votação, em turno único, do Requerimento n9 174, de
cional rcalçuda pela dramática explosão dos preços do petróleo.
A Revolução de Março de 1964 pôs cabo ao processo de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
desmoronamento econômico e social do pa!s e recolocou o Brasil na
Presidente da República, General Ernesto Geisel, pronuncia·
trilha do progresso. Nos primeiros anos de reajustamento, medidas
do por ocasião de sua visita oficial à Inglaterra,
rigorosns foram necessúrias pura reduzir uma taxa anual de inflação,

-71que ultrapassara acusa dos 100 por cento, pura conter os crescentes
déficits do balnnço de pugnmentos c reestruturar a dívidll externa,
para rcstuurnr a renda real, acelerar a criação de empregos e corrigir·
as distorções rcginn:tis c sociais da economia, Mas, depois, o pais
veio a alcançar tais níveis de progresso que se tornou m'Jda falar de
um "milagre brasileiro", Desde 1968, o produtor real lmtsileiro cresceu 104 por cento e a renda real per caplta, 63 por cento, As exportações mantiveram ao excepcional ritmo de crescimento anual de cercá
de 23 por cento, e anos sucessivos de saldos no balanço de pugamcntos pcrmitirum ao país ulcançar níveis recordes de reservas. Assim,
'tanto no pluno interno quanto no externo, criaram-se condições
extremamente favoráveis para o progresso continuado. Graças a essa
situ:tção, pode o Brasil e,nfrentar, em condições excepcionais, a crise
económica que, em grande parte, foi desencadeada pela elevação dos
preços de combustíveis, a partir de 1973. Em 1975, o pior ano para a
economia mundiul no contexto da presente crise, o produto real
brasileiro cresceu entre quatro e cinco por cento e us exportações,
não obst:tnte a recessão dos mercados dos países desenvolvidos,
aument:tram quase nove por cento em valor.
Tais result:tdus têm valido, a meu país, a confiança da
comunidade financeira internacional e dos investidores de todo ·o
mundo. Uma política de equitativo c justo tratamento ao capital
estrungeiro, associada às garantias fornecidas pelo próprio desempenho da economia, favorece a participação estrangeira no
desenvolvimento nacional. Ao mesmo tempo, uma equilibrada
administração da dívidu externa, pautada por uma rigorosa
compatibilização da mesma com a criação de recursos para sua
amortização, permite ao país manter o nuxo de novos financiamentos e investimento!, sem risco para os supridores desses recursos.
Presente a esse esforço nucional, tem estado constantemente a
preocupução com a disseminação social dos frutos do progresso
materiul. É verdude que, nos primeiros anos da recuperação
económica ocorreu certa concentração de renda nas camadas mais
favorecidas da população. Mas isso foi o resultado, sobretudo, da
aceleração do crescimento demográfico e das repercussões de
deficiências existentes no sistema educacional anterior a 1964, com o
resultante excesso de demanda para trabalhadores qualificados e de
oferta para mà<l·de-obra não qualificada. Uma política educacional
mais adequada ao estágio de desenvolvimento nacional e à estrutura
da economia conduzirá a uma redistribuição de renda melhor. Idêntico resultado, meu Governo está procurando atingir por outras
fórmulas, que vão da reforma do Imposto sobre a Renda à extensão
dos benefícios da previdência social e dos fundos institucionais de
poupança c it modificação da política sa'Jarial. A esses esforços, devo
ainda acrescen'tar o que vem reulizando o Governo para redistribuir
regionalmente a renda, através de incentivos criados para pólos de
desenvolvimento ern zorw·.; economicamente menos aproveiiadas do
país.
Senhor Prefeito,
Espero não ter can~ado esta seleta audu:ncm com tantas cifras c
observações sobre a economia do meu país, mas achei, nas palavras
de Vossa Excelência, um provocante convite para uma exposição que
desses, em breve sumário, alguns traços marcantes da atualidade do
Brasil, a qual nos permite, como bem notou Vossa Excelência, nos
sentirmos orgulhos<JS de ser brasileiros,"
1\lais unHt vez agradeço à Vossa Excelência as pahtvras de
cordiuliu:tdc que teve rara C<>lll o meu país. Agradeço tnmbi:m, a
gcncrosu hospitnlidade da Cicl:lde de Londres, tão expressivamente
representada neste banquete. Que a calorosa simpatia que a todos
une nesta sala seju n síml'lolo perene das relações entre nossos poyos.n
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
\'••la<:lio, cnt turno tlnico, do Requeri,mento n9 221, de
1976, <f,·, Senhor s~rwdllr' Accioly Filho, solicitando sejam
an•:.•;ack·~ ""~ J>rojet"s de Lei do Senado n9s 88, 179, 253,

números 72, RI c l~lí. de 1976, dos Senhores Senadores Vasconcelos Torres, Hclvídio Nunes e Osires 'Teixeira, respectivamente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o· aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
A l'rcsidênci:t fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4:
Votação, cm primeiro turno {apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento ln·
terno), do Projeto de Lei do Senado n9 225, de 1975, do
Senhor Senador Agcnor Maria,, que dispõe sobre a
:tposcntadoria especial do motorista profissional, tendo
PARECER, sob n9 349, de 1976, d'a Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade,
com voto vencido dos Senhores Senadores Leite Chaves e
Nelson Carneiro.
A matéria constou du Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a
discussão cnccrr:tdu c a votação adiada. por falta de quorum.
Em votação o projeto, qu;nto à constitucionalidade,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estú rejeitado.
A m:tti:ria vai ao Arquivo,
É o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 225, DE 1975
Dispõe sobre a Àposentadorla Especial do Motorista
Profissional.
O Congresso Nncion:1l decreta:
A rt. 19 f: asscguruda aposent:tdoria especial ao motorista
profissional de veículos automotores, aos 25 anos de serviço, se
vinculado uo Sistema Ger:tl d:t Previdência Social.
A rt. 29 Considera-se motorista profissional, para os efeitos
desta lei, os inscritos nesta qualidade, perante 'O Instituto Nacional
de Previdência Social.
Art. J~ O valor e os critêrios de cálculos da aposentadoria
cspeci:tl de que trutu a presente lei obedecerá as disposições
constantes do urt. J9 du Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973.
Art. 49 Os demuis dispositivos legais constantes da legislação
prcvidenciúria, continuam int:lngíveis, inclusive, no que couber, os
du Lei n96,210, de4 de junho de 1975'.
Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
r~vogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 5:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9
37, de 1976 (upresentudo pela Comissão de Legislação Social
como conclusão de seu Parecer n9 189, de 1976, com voto
vencido do Senhor Senador Domício Gondim), que autoriza
o Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que
especilicu, tendo
PARECERES, sob n9s 190 e 191, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidudc: c
-de Agricultura, favorftvel.
Dependendo da votação do Requerimento n9 233, de
1976 de adiumcnto da discusstto.

I

1

llllllll.lllllliiiii•IIIIIIL&IIIdhii...
III:ZZ:IIIIIIIIIIIIAAII&4411IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

~.....-...............................................~......._._._....~....~....a.•~--ga..-.~.FZ?-........aaa-..

-72Em votação o requerimento de adiamento.
Sr.

O Sr. Gustavo Capantma (ARENA- MG)- Peço a palavra,
para encaminhar a vot:~çào.

Pr•~idente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra o
nobre Senador Gustavo C:tpanema, para encaminhar a votação.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA - MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr .. Presidente,
Srs. Senadores:
Devo ser claro com relação às nossas intenções. Queremos um
entendimento. tanto quanto possível, com a Bancada do M DB neste
:tSsunto.
O adiamento está num destes pontos cm que foi possível um
entendimento. Acordamos cm que o dia 16 seria o di:t próprio aos
dois Partidos. para o reinício das discussões sobre esta matéria.
:-.:ão quero deix:tr de manifestar ao Senado, e de modo especial à
Bancada do MDB. o grande interesse do Governo de Minas no
sentido de que a matéria não seja retardada.
Ontem. quando me aparteava, o nobre Senador Marcos Freire
e'tava estranhando que o Go\·erno de Minas quisesse andar tão
deprc":' ncsla matéria. Entrei a explicar-lhe que se dava justamcnll:.
n contr[trio: que o Governo de Minas começou o estudo do
problem:t nu tempo do Governador Rondon Pacheco. Naquela
ocasião. foram m:tndados ao Senado oito projetos de refloresta·
mento. A m:ttéria interessou de: tal maneira o novo Governador de
~linas, Aurdiano Chaves, que S. Ex• fez preparar mais nove
proJetos de reflorestamento, que para aqui vieram, perfazendo o
número de dczcssctc: c isto tudo teve o amparo c a ajuda do Instituto
~acion:tl de Desenvolvimento Florestal, o órgão técnico citado pelo
Sen:tdor ,\ l:tn:os F rcire.
Estava cu nesta ordem de idéias quando a discussão se perdeu c
não pude. então, acrescentar aquilo que devia dizer ao Senador
Marcos Freire. Agor:t, i: que estamos com pressa, na hora da
votação. A ti: agora, enquanto estúvamos na fase dos estudos, da
preparação dos projetas. nas fases preliminares, estávamos nos
detendo o mais que fosse possível para estudar bem, tão importante
assunto. l\l:1s, agor:t. que já foi possivcl, por iniciativa da
RU Rt\ LM INAS. organiz:tr 17 empresas, umas públicas, outras
particulares. par:1 que investissem fabulosa quantia para cooperar
.:om o Est:tdo na realização desses empreendimentos florestais,
agor:t, temos pressa cm votar, Sr. Presidente, porque essas empresas
estão tendo grandes prejuízos, no momento, com cada dia de
adiamento. Cada di:1 de :•diamcnto importa cm milhares de cruzeiros
de prejuízo para css:1s empresas que estão comprometidas c
precisando começar a realização da obra c, portanto, estão
precis:mdo da autorização do Scn;tdo.
Se tivemos calma no protelar quando estudamos os projetas,
:tgora que os :tprcscnwmos, temos pressa cm votar.
De modo que f:1ço um apelo ao MDB no sentido de que nos
ajude: :tjude o Estado de Mi nas Gerais no sentido de que a matéria
possa ser votad:t com a m;tior pressa possível.
Vamos concordar agora. preliminarmente, com este adiamento,
m:ts depois cntrarcmos :1 pensar nos termos de novas combinações
par:t :IS VOI:IÇÕCS futUf:IS.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) Presidente, parn encaminhar a votação.

Peço a palavra, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Franco
Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Parn encaminhar a
vutaçàn. Sem rcvistto uo nr:1dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em nome d:1 Liderança do MDB, fizemos um requerimento de
<~diamcntl1 da discussr1o da mati:ritt, por uma rnzilo do mnior
intcresst: público. O nobre Senador Gustavo Capunernu, uo fnzcr,

ontem, u justificação desse primeiro projeto, rt:fcriu-se no desfalque
que sentia no plenúrio com a ausência do Senador Itamar Franco,
Senador também pelo Estado de Minas Gerais, e que havia
levant:tdo dúvidas a n:spcito do interesse público dessa medida.
O debate preliminar que se travou demonstrou claramente o
relevante interesse público desta matéria. Trata-se - como disse o
nobre Senador Gustavo Capanema - de uma alienação de terras
públicas numa área total que S. Ex• mesmo avalia em I milhão de
hectares.
São 17 projetas relativos a municípios diferentes em que o Poder
Público vai abrir mão de suas terras em favor de empresas. A simples
colocação .desse problema nos termos em que foi feito, com a
informação de que o preço é de 30 cruzeiros o hectare, mostra tratar·
se de matéria que reveste, inegavelmente, um interesse que exige um
debate maior.
Verificamos, dada a ausência do Senador Itamar Franco, que se
encontra fora de Brasília, participando de uma das Comissões do
Congresso, a data em que S. Ex• e o nobre Senador Gustavo
Capanema, ambos representantes de Minas Gerais, estejam
presentes no plenário. Verificou-se que essa data é 16 de junho
próximo. Esta, a razão do requerimento de adiamento. ~ para
permitir um debate mais amplo da matéria,
Quero louvar a Maioria pela sua disposição em possibilitar que
esse debate se trave sem uma precipitação ou uma pressa que poderia
ser interpretada como uma fuga a uma melhor investigação da
matéria.
Penso que tanto a Maioria como a Minoria e o Senado ficarão
muito bem dando prazo de 15 dias para que essa matéria seja
debatida pelos representantes de Minas Gerais, que já têm sobre o
assunto dados para trazer ao debate do Plenário.
f: o interesse público que nos orienta no requerimento de
adiamento da discussão da matéria, para um prazo de duas semanas
apenas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) -:- Sr. Presidente, peço a
palavra, para encaminhar a votação.

b SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Lamento
informar u V. Ex• que, nos termos do parágrafo único do art. 345 do
Regimento Interno, o encaminhamento de votação de requerimento
i: limitado ao signatário e a um representante de cada partido, salvo
nas homenagens de pesar. Nestas condições, não posso conceder a
V. Ex• a palavra.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Mas, o Senador Franco
Montoro não falou como Líder, c sim como signatário do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Creio que esta
declaração deveria ser dada pelo Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
acabei de dar esta informação ao Senador Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) que devia conhecer.

Mas, a Mesa é

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- S. Ex• informa
que tem novos dados a dar a respeito da matéria, Como fui o autor
do requerimento, penso que o Regimento estará cumprido: tendo cu
falado como autor do requerimento, S. Ex• falará cm nome da
Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O equivoco da
Mesa ocorreu, cxat:lmcntc, porque quando V. Ex• pediu a palavrn
não salientou que cru como signatário, e a presunção ~ que falav:1
como Líder.
Dado cs.1c csclurccimcnto, concedo .a palavru ao nobre Senador
Leite Chu vc:s.
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-73O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Para encaminhar avo- aristrocracia que se eternizou no poder. Mas, ela ainda usou um ardil: ela fez uma aparente reforma agrária para um determinado sctor,
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Este é um dos grandes temas no País. Creio que o motivo de to- a fim· de captar o apoio de uma determinada classe média. Aqui, no
das as nossas dificuldades, de todas as incompreensões e intranqUi- País, a aristocracia dominante poderia, pelo menos, usar expediente
>emclhante, a fim de que não tenhamos uma oposição popular tão
lidades nacionais decorre, sobretudo, do problema da terra.
Quando a própria Revolução se fez, ela surgiu como um movi- violenta como a que está se formando.
Mas, amiúde, neste País, não se dá nada, Sr. Presidente; não se
mento contrário àquele que surgia nos campos. Eram os trabalhadores nordestinos e de outras partes do País, que se achavam"no direito concede nada; não se faz a menor concessão; não há respeito nede ter o seu pedaço de terra. Então, houve agitação, e aqueles interes- nhum, nem atenção nenhuma para o problema social!
Veja V. Ex•, entregar áreas enormes, verdadeiros municípios e
ses foram mal encaminhados. Em decorrência disso, surgiu a Revolução. E não foi por outro motivo que a primeira medida que ela países, a firmas privadas! Uma, aqui, sob o pretexto de que a terra é
tomou, através de um projeto do ex-Presidente Castello Branco, foi a sáfara, que a terra não produz; ali, porque o pequeno não teria condiReforma Agrária, Reforma essa que nunca se realizou. Então, os ções de explorar; e, na realidade, tanto a Amazônia, tanto Ronentendidos políticos nacionais achavam que a única maneira de se dõniu, tanto Mato Grosso, estão sendo vendidos e entregues de gratranqUilizar o País, de se conceder ou de se permitirem condições de ça a firmas, quanto Minas Gerais!
tranqUilidade nos campos era através de uma Reforma Agrária legal
Deste modo, Senador Gustavo Capanema, jamais poderíamos
e racional.
votar a favor desse projeto. Agora, V. Ex• pode ficar tranqUilo que
Mas, o projeto inicial do Governo foi estranhamente abando- ele será aprovado porque o Partido de V. Ex• é maioria nesta Casa e,
nado. Ao invés de uma Reforma Agrária racional, o que se está aqui, o critério é o critério da Maioria e não o da qualidade das matéfazendo é a venda do País, daquelas terras de que ainda se dispõe, a rias discutidas.
firmas particulares. Esse caso de Mi nas Gerais, por exemplo, ultraO Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Não apoiado!
lpassa todos os limites. O preço; por pior que seja a terra, jamais se
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em votação o
poderia vender a uma empresa privada terra daquela natureza, ainda
que sáfara, como se diz, ao preço de 35 cruzeiros. Terras dessas, em requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentaIsrael, são verdadeiras benesses. Hoje, Minas Gerais descobriu admiráveis reservas de potássio. E ali próximo, mesmo, em Sergipe, estão dos. (Pausa.)
Está aprovado.
as melhores reservas do munJo. Basta um pouco de orientação na
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na
recuperação da terra e aquilo poderia ser o processo inicial da Reforma Agrária ou da distribuição racional das terras, já que elas saíram Ordem do Dia da sessão de 16 do corrente mês.
do poder público.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 6:
Disse o ilustre Senador Gustavo Capanema que realmente são
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9
terras sáfaras, embora ele tenha dito que seria melhor dar às empre38, de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social
sas privadas do que permitir a formação de intrusos, de intrusacomo conclusão de seu Parecer n9 192, de 1976, com voto
mente. Ora, se há possibilidade de intrusamento é porque a terra não
vencido do Senhor Senador Domício Gondim), que autoriza
é tão sâfara assim. É muitas vezes melhor para o País terras dessas
o Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especificarem na mão de intrusos do que de grandes companhias.
fica, tendo
Dise, ainda, que essas terras são vendidas porque elas não têm
PARECERES, sob n9s 193 e 194, de 1976, das
condições agricultáveis, e então não se faz Reforma Agrária, com
Comissões:
base nestas terras. Mas, as terras férteis do País, de Rondônia e do
- ele Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
Amazonas, estão sendo entregues a preços vis, também, a grandes firjuridicidadc; e
mas.
-de Agricultura, favorável.
Outra coisa: houve um ato ignominioso, neste País; foi a venda
Dependendo da votação do Requerimento n9 234, de
às grandes firmas brasileiras, às grandes firmas de São Paulo, de
1976, de adiamento da discussão.
áreas enormes em Mato Grosso, sob o pretexto de que elas fariam
Em votação o requerimento de adiamento.
S/ A- Sociedades Agrícolas, nos termos da lei. Essas firmas, então,
Os' Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
usaram, para comprar essas áreas enormes, do seu próprio Imposto
de Renda, e mais do que isso, do Imposto d~ Renda do empregado. sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fizeram os maiores latifúndios, inteiramente desviados. Elas, hoje,
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na
estão especulando em torno da venda destas terras.
Vejam V. Ex's que há firmas, nesse País, que têm áreas de terras Ordem do Dia da sessão de 16 do corrente.
maiores do que municípios; do que a Suíça; e não aplicaram sequer
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 7:
um tostão, um níquel sequer, de seu acervo; foi do Imposto de RenDiscussão, em turno único, do Projeto de Resoluçlio n9
da. Então, nós criamos uma situação pior. Antigamente, a mentali39,
de
1976 (apresentado pela Comissão de Legislução Social
dade reacionária e retrógrada era mais do homem rural. Hoje, os
como conclusão de seu Parecer n9 195, de 1976, com voto
grandes latifundiários do País são as grandes firmas de São Paulo.
vencido do Senhor Senador Domicio Gondim), que autoriza
Quer dizer, são as grandes firmas latifl!ndiárias.
o
Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que
De forma que, a despeito do pedido do ilustre Senador Gustavo
especifica, tendo .
Capanema, que é uma honra para esta Casa e para o País, a OpoPARECERES,sob n9s 196 e 197, de 1976, das Comissões:
sição não pode, sem maior discussão, aprovar um projeto desses. O
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidude c
Pais precisa saber, através da voz da Oposição, os erros deste comjuridicidade; e
portamento. Não há dúvida nenhuma de que será aprovado o pro-de Agricultura, favorável.
jeto, porque o que a Maioria quer, nesta Casa, é aprovado. Mas, não
Dependendo da votação do Requerimento n9 235, de
podemos negar o direito de discutir, pelo menos.
1976, de adiamento du discussão.
Desta forma, Sr. Presidente, voltaremos, no dia 16, a discutir
este assunto, com mais profundidade c mostrando o erro deste comEm votaçiio o requerimento de adiamento du discusslio.
portamento. Houve um país, na América Latina, que esteve, há temOs Srs. Senadores que o aprovam, queirum permanecer sentapos utrás, na situação deste País, que cru o México. E lá existe uma dos.
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'' matéria figurarA na Ordem do Dia da sessão de 16 do
~orrcntc.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - E.~tA esgotada a
da Ordem do Dia.
IH. ainda, oradores inscritos.
Concedo a p01lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

m;~li:ria

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
...:!luintc diseun.o. Sem revisão do or:~dor.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
t\ Rede Fc:rroviAria Federal acaba de informar que, do seu
quadro, apenas SO'; dos funcionários serão aproveitados, porque
opt01ram pela Consolida~o das Leis do Trabalho. Os outros 22.000
funcionário~. que representam 20%, não quiseram mudar o seu regi·
me trabalhislõl, c por isso vão ser postos à disposição do DASP. A
opçilo era aquele "cri: ou morre", ou aceita a opção ou aceita a puni·
çlo. '' puniçiio i: ficar entregue ao DASP. que poder6 dispers:Jr esses
funcionários por qualquer Repartição, sej:J no Rio de Janeiro, seja
de outra Unidade federativa.
:-;;io é opção, Sr. Presid.:nle, i: punição. Muitas vezes, sào velhos
funl.'ion;'•rius que entraram no serviço público através de concurso,
~om cstal'tilidadc e. no entanto, são surpreendidos com ess:1 grave
'''"tinJ:i:ncia.
Quero, Sr. Prc:1oidentc, lançar o meu protesto contra esse plano
de reclassificação da Rede Ferrovi6ria Federal que, se abre
po~~ibilidade de dez mil empregos novos. através do regime de CLT.
da-pensa dos seus serviços vinte c dois mil funcionários que deram
!Jquda org:~nir.:~ção. àquela aul01rquia. o melhor do seu esforço, o
melhor de sua colal'toraçiio. muitos anos de vida, muitos anos de
luta, muitos anos de sacrificios.
Em nome desse.~ funcionários. quero deixar aqui lavrado o
protesto, nu esperança de que para eles se volte o Governo Federal c
d'i: uma ~oluçào justa ao problema daqueles que, tendo ingressado
cm boa fé no sen·iço público, não podem ser desamparados quando
cm meio à c:~minhad:J.
Er:1 o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

Apocalipse cm 1978, do advento de Maioria cmcdcbista no Senado
Federal e de Governadores eleitos, em importantes Estados da
Federação, pelo Partido OposiCionista.
Ora, quem participa honestamente de um pleito, como está
fazendo o Presidente da República, compromete-se, antccipadamen·
te, a aceitar os seus resultados, a respeitar rigorosamente as regras do
jogo. Entra-se no prélio para ganhar ou para perder.
AI é que vislumbro o lado menos brilhante da estratégia
adotada pelo General Ernesto Gcisel em sua intervenção na política
partidária. Embora se reconheça o direito à participação do Presiden·
te, deve-se reconhecer, também, que vivemos uma fase excepcional,
crítica, de nossa vida pública.
Nessa ·ft~Sc. o ideal para o País seria que o Presidente se manti·
vesse fiel ao 'seu Partido e o ajudasse na medida do possível, mas
conservasse a sua atuaçdo dentro de parâmetros que excluam a
hipótese sequer de que se estaria afastando de seus deveres de
Primeiro· Magistrado da Nação.
Sobram qualidades de carátcr c de inteligência ao General
Ernesto Gciscl para exercer a Magistratura suprema sem eiva de
facciosismo c sem atrelar, à sua reconhecida autoridade ou prestígio,
a sorte de pleitos eleitorais. E será conveniente, porventura, à
Revolução - pergunto cu - ligar o seu destino ao destino de um
partido que, sem dúvida, é poderoso - o Sr. Francelino Pereira já
rgistrou orgulhoso, que é o maior partido do Ocidente - mas que
vem declinando de eleição cm eleição? Pergunto cu se a sorte do
Movimento Revolucionário, iniciado em 1964, deveria ser confundida pelos responsáveis por ele com a de um Partido que, como qualquer outro, está sujeito aos azares dos pleitos eleitorais?
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - V. Ex• me concede
um aparte, nobre Senador Danton Jobim?
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer.

O Sr. Enndro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador,
quero participar dessas digressões que se está fazendo cm torno do
comportamento do nosso ilustre Presidente da República, sob o
ponto de vista partidário c aproveito a oportunidade em que V. Ex•
faz uso da tribuna, cnfocando este tema, para felicitá· lo porque é de
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palasuma importância o tema que V. Ex• enfoca. Exige de toda a Nação
''ru ao nobre Senador Danton Jobim.
um debruçar seriíssimo. O que estará querendo dizer o nosso ilustre
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte
Presidente com este comportamento? Há várias ilações a concluir,
discurso, sem revisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
sempre ajuizando o comportamento do Presidente ao tomar partido,
O nosso eminente colega du ARENA, Senador Luiz Viana,
mas ao tomar partido frontalmente, intervindo diretamente na
defendeu, anteontem, a posição do Senhor Presidente da República
campanha eleitoral. A mim me parece - esta é a colaboração que
quero trazer à sua oportuna lembrança de enfocar o problema- que
cm face do próximo pleito eleitoral.
Tivemos oportunidade de ouvir uma notãvel oração, à altura do
o Senhor Presidente da República está querendo com isso dirigir
pressões, contornar pressões, porque, sendo Presidente eleito por um
elevado nlvcl parlamentar c cultural do eminente Representante da
processo indireto, que não dependeu da vontade popular diretamen·
Bahia.
te c sem nenhuma vocação, naturalmente, por formação sua mesmo,
A tese sustentada por S. Ex• não pode ser polêmica. Em vãiias
oportunidades. o Presidente do nosso Partido, Deputado Ulysscs
para o atrito eleitoral, para o contacto eleitoral direto, ele jamais
Guimarães, c este modesto Representante carioca tivemos oportuteria chance de chegar à curul suprema através de uma votação
nidade de manifestar inteira concordância com ela. Reconhecemos dircta. Mas, em lá chegando, indiretamente, ele compreendeu esta
que ao Presidente da República assistia o direito de participar da
vocação necessária de um conta to direto com as massas, Ele, pode-se
vida de seu Partido, de intervir em campanha eleitoral, de levar,
assim dizer, politizou-se, está vendo que o grande caminho é a expres·
finalmente, ao povo brasileiro as suas opiniões politicas c também são natural e dircta do povo. Talvez esteja falando nas entrelinhas a
seus argumentos no sentido de defender a gestão de seu Governo.
todos nós, a toda a Nação e com.o' que a pedir de todos nós uma
Seria grave, disse o Senador Luiz Viana, se acontecesse o contrá· cobertura, um respaldo, um escudamento para o seu projeto de
rio, ou seja, permanecesse o Presidente indiferente, e, ao invés de distensão. Com isso, ele valoriza a classe política, ele veio para o
pedir o voto, estivesse encastelado na Presidência, urdindo qualquer debate direto, ele está nos valorizando, porque poderia, inegavelmen·
te, se encastelar, ficar na sua torre de marfim, com todo o poder. Nós
)1esto antidemocrático cm futura eventualidade.
Mas grave porém, a meu ver, seria que o Presidente não admitis· não podemos negar isto. Hoje, o Presidente da República, no Brasil,
se sequer a hipótese de que o seu Partido deixasse de sair vitorioso de é um monarca, o AI·S lhe dá todos os poderes. Então ele poderia
um pleito em que se engajasse, colocando o País ante o dilema: ou muito bem se encastelar. Um homem na sua idade, próximo a gozar
vitória arcnista, ou catástrofe.
o ócio com dignidade, por que iria para o prurido eleitoral, por que
Não é dit1cil descobrir, na expressão "futura eventualidade", da iria para o debate eleitoral? Vindo, está dizendo ou querendo dizer
hipótese formulada pelo nobre Senador baiano, a possibilidade de qualquer coisa, como que a pedir de todos nós um respaldo para essa
que os resultados das urnas, neste ano, venham a ser a antevisüo do sua posiçuo. O povo vui julgá-lo. Vai ser, inegavelmente, um embate
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-75muito duro, que: nós temos que enrrcntar. Mas, de qualquer maneira,
é melhor para todos nós a sua participação direta, porque nos dá
conliança de que ele deseja mesmo o processo de distensão senão ele
não participaria desta luta direta. Eu me regozijo com o rato de
V. Ex• cnrocar o problema, porque desperta a Nação para esse
cnroquc da problemática nacional, no campo eleitoral. V. Ex• está
argUindo com muita pcrcuciência. Parabenizo V. Exl, como
parabenizo, na oportunidade, Luiz Viana Filho, que disse muito
bem, quando amtlisou o problema.

No Brasil da Primeira República aceitava-se a participação
valiosa do Presidente na tarera de coordenar os partidos republicanos estaduais, dispersos através do País, desde, porém, que
respeitasse o consenso do caucus, não abusasse de sua innuê:ncia e
não quisesse impor decisões meramente pessoais. Esta é a verdade,
digamos, em abono aos homens políticos daquele tempo. A crise que
ocorreu no Governo Aronso Pena - para exemplificar-. da qual
resultaram as candidaturas Hermes da Fonseca c Ruy Barbosa, é
prova do que acabo de alirmar. O Presidente Monso Pena
obstinou-se em lançar a candidatura do seu Ministro da Fazenda,
David Campista, e teve o veto da cúpula política do País. Daí em
diante, nenhum Presidente mais tentou razer seu sucessor, com exceção de um, Presidente Washington Luiz, que acabou deposto.
O que pensavam sobre isso, sobre a atuação do Presidente da
República nas lides pol!ticas, os homens daquele tempo está,
magnificamente, retratado naquelas palavras de Venceslau Braz,
quando lançou a SUII platarorma na Convenção Republicana de
1914:
"Sempre pensei, e só tenho motivos para continuar
pensando que o homem político que ror elevado ao posto de
primeiro magistrado da República deve sua solidariedade ao
partido que o elegeu, ·mas paira superior ao partido, por isso
mesmo que se torna o Chere da Nação."

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Muito obrigado a
V. Ex• Sem dúvida é melhor para a Nação que o Presidente se inte·
rcssc pela sua vida política.
Quanto ao rato de que o Presidente da República está querendo
dizer, nas entrelinhas, algo que ele não poderá dizer expressamente,
parece-me evidente c, sem dúvida, teria de acontecer. Os
antecedentes do comportamento de S. Ex• ·autorizam a hipótese
aqui rormulada pelo eminente Senador pelo Amazonas.
Sr. Presidente, o rato é que a Revolução, em si mesma, esta não
tem opositores. Não há oposição à Revolução, no Brasil
Quando nos dispusemos a disputar eleições, dentro do sistema instituído, a titulo transitório, pela nova ordem inaugurada em 1964, é
evidente que aceitamos as regras estabelecidas. E aceitamos não porque rosse a íntima convicção de cada um de nós que essas regras
eram as mais justas, mas porque eram as únicas existentes, ditadas
Permitiam, no entanto, os Presidentes que a máquina
por circunstâncias imperiosas a que ninguém poderia resistir.
governamental rosse posta à disposição dos interesses eleitorais de
Então, aqui estamos razcndo o sacrifício de representar os seus amigos. Havia "derrubadas", como no Império, e em cada
nossos Estados, no Senado Federal, sem ter, entretanto, aquela pleni- Estado implantava-se o clima do "crê ou morre", delinido na célebre
tude de atribuições e garantias que caberiam aos Senadores se esti- máxima política: "Para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei".
véssemos na plena normalidade institucional.
E agora? Às vezes nem a lei sobra para os inimigos.
A Revolução, cm si mesma, já não tem opositores, dissemos.
Sem dúvida, algo mudou em quase meio século. O eleitorado
Ela já roi digerida mesmo por aqueles que a ela se opuseram, no cresceu tanto que a compressão sobre as consciências se tornou
início de sua trajetória.
quase nula nos grandes centros urbanos. O sigilo do voto raz cada
O MDB se opõe a políticas do Governo revolucionário, mesmo vez menos proveitosa ou mais inútil a acão dos galopins eleitorais
assim, no que elas representam distorções ou contradições, das li- que, por conta de cheres ou cheretes, procuram ainda encabrestar a
nhas de ação pré-traçadas em 1964 (Muito bem!), que desejaríamos
sua clientela, dia a dia mais magra.
Apesar disso, Srs. Senadores, vemos, em race da eleição que se
ver escrupulosamente obedecidas e seguidas por aqueles que estão no
aproxima, o incrív~l retrocesso representado pela coação direta e
poder.
A impressão por mim colhida, no convívio com os líderes do ostensiva de runcionârios públicos comissionados, para que ingresnosso Partido, é a de que não lhes interessa, coino não interessa ao sem no partido oficial, mesmo que já estejam inscritos nas lileiras de
País, Sr. Presidente, que se diminua o prestígio e a autoridade do oposição. Têm de passar sobre essas forças caudinas, têm de
Presidente Geisel nesta hora. Trata-se de um soldado de autêntica humilhar-se em público, virando a casaca, como diz o povo, e em
vocação democrática, embora as circunstâncias singulares em que público.
Coação direta e ostensiva, como essa que se exerce no Estado do
exerce o cargo possam ralsear, às vezes, essa imagem.
Não há qualquer direrença em que esteja na Presidência da Rio de Janeiro, onde se rubricam arenistas a granel, Sr. Presidente,
República um cidadão paisano ou rardado. Em certos momentos de por esse velho processo, tendo havido para comemorar· o início da
crise nacional, roi aconselhável que ocupasse a Presidência da nova era, no Rio, uma escandalosa cerimônia - com banda de.
República, não um civil, mas um soldado. Poderia desfiar aqui, se música, rádio, televisão e ampla cobertura de jornais - com a
presença do Governador Faria Lima.
não rosse a exigUidade do tempo, um rosário de exemplos.
A verdade é que os servidores comissionados em chefias,
Isso não me impede, porém, de estranhar o paralelo esboçado
registrados no MDB, estão sendo levados a despir a camisa do seu
pelo nobre Senador Luiz Viana entre a ação política dos Presidentes
partido para vestir humilhantemente a camisa do time de governo.
americanos e a do Presidente brasileiro, nas presentes circunstâncias.
A cena lembrou-me aquele episódio histórico, de certo rei dos
Primeiramente, Sr. Presidente, se é enorme a soma de poderes rrancos, zeloso de sua religião, que se tornou o maior catequista na
do Chcre de Estado norte-americano, é mínima, entretanto, se com- Saxônia, que eram os seus domínios. Como os seus súditos, desse
parada à do nosso Chere de Estado, na conjuntura que atraves- bárbaro país, não quisessem converter-se ao Cristianismo, baixou
samos. O nosso é o chere de um sistema de poder cujo arbítrio é um edito onde se resolvia o problema em duas linhas: "Todo saxão
praticamente iii mitado.
que for encontrado adorando os seus deuses e recusar o batismo seja
Em segundo lugar, o Presidente americano pode ser reeleito- morto".
Claro está que a Saxônia se rez cristã da noite para o dia. ~
hoje um certo número de vezes - e se quer razer-se reeleger, é
evidente tem que pedir o voto do povo, engajando-se numa cam- claro, também, que, no primeiro ensejo, rebelou-se ingratamente
panha eleitoral. Mas, sua intervenção ostensiva no pleito a isto seres- contra o Senhor tão piedoso que lhe levara, na ponta da espada, a
tringe. O mais se resume na atividade normal de um chere político, graça da verdadeira ré.
que uconsclhu e se aconselha com seus correligionários. E como
Essa politica truculenta, mas ingênua, Sr. Presidente, nilo
exerce as suas responsubilidades partidárias? Observan·oo uma conduz a parte alguma, mas semeia rancores e causa revolta. Revolta
condutu que não comprometa, de modo algum, a altn runção que· que, da intimidade das consciências, transrere-se, naturalmente, à
duscmpcnha e que está acima de partidos ou de correntes.
sentença das urnas. O segredo das cabinas indevassáveis não está aí,
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depois de barrar o acesso à televisão e ao râdio aos candidatos, vão
acabar com as cabinas indevassâveis neste Pa!s? O processo prâtico
que eu lembraria é aquele adotado no inicio do regime Salazar ou
salazárista, em Portugal. Havia eleições, mas em urnas de vidro; as
cédulas do governo eram vermelhas e as da oposição eram azuis.
O Sr. Petrôalo Portella (ARENA- PI)- V, Ex• me permite?
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- De modo que- um
minuto por favor - era facflimo, não à PIDE, porque ainda não
existia, mas à gente do governo identificar os que ousavam votar
contrariamente ao governo.
Tenho o maior prazer em ouvir o L!der da Maioria, Senador
Petrõnio Portella.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - De algum tempo
para câ tenho ouvido a dissertação de V, Ex•, que fez brilhantes'
incursões na pol!tica da República Velha.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Pensei que V. Ex•
tinha me abandonado. Fico satisfeito em ver que agora me aparteia.
O Sr. Petrôalo Portella (ARENA -

PI) -

Sabe que onde

V. E:v estll a falar haverá um seu admirador, nem sempre com V. Ex•

concordando.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito obrigado.
O Sr. Petrôalo Portella (ARENA - PI) - Mas, não sei bem a
que atribuir essa caricatura que V. Ex• pretende fazer do nosso
regime. Onde V. Ex• se inspirou? Possivelmente, no governo exemplar - cm termos de eqUidistância pol!tica ou partidária,
propriamente dita - do antecessor do Governador Faria Lima.
V. E:\•, talvez. encontre um modelo ideal do que vem dizendo, em
condenação ao que aí está, do Governo do ilustre correligionário de
V. Ex•, Governador Chagas Freitas. S. Ex•, ao que sei, nunca pôs a
máquina governamental a serviço de nenhuma candidatura e de
nenhum pleito. E, tambí:m ao que sei, são injustas as increpações dos
seus próprios correligionários, que achavam que S. Ex• os prejudicava quando ficava no seu partido a serviço de uma facção. Lamento
que V. Ex•. saído ainda há pouco das urnas, veja no regime brasileiro
tanta fraude, tanta mistificação ...
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Ainda não houve
fraude, nem mistificações. Os pleitos, até agora, foram exemplares.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Então, já agora, pelo
menos nesta parte, V. Ex• está praticamente se adiantando em
termos de futuro, está querendo dar uma colaboração em relação ao
sigilo do voto, por exemplo à garantia do sigilo do voto, que talvez,
na ótica de V. Ex•. devesse ser assegurado numa cabine à base de
vidros. Sabe V, Ex• que existem também vidros opacos, talvez
V. Ex•. da Guanabara que é, de'senvolvido, queira dar um sentido de
maior desenvolvimento ati: mesmo ao material das cabines, porque a
outra conclusão não poderia chegar, certo, absolutamente certo de
que V. Ex~ faltaria no seu alto senso de justiça, pretendendo fazer
deste Governo um agente de dissolução da vida democrática a que
nspimmos c que queremos aperfeiçoada.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ)- Agradeço o aparte
de V. Ex•, e devo dizer, antes de tudo, que em relação ao Governo
passado da Guanabara, não testemunhei nenhum fato que se
assemelhasse, de longe com a intervenção da mãquina
governamental na pol!tica partidária.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Ainda bem que o
teta está bem seguro.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- E devo dizer: mais
de uma vez ouvi o Governador que agiria como um magistrado.
Mesmo quando cu lhe levei pretensões justas de amigos ele o repetia.

All:m disso não se esqueça de que S. Ex• teve arenistas no Governo,
inclusive um Secretário de Estado.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Niio sei se V. Ex•
acredita ou não nessa declaração do ex-Governador Chagas Freitas,
mas, realmente, ela me foi feita mais de uma vez. Quanto a mim,
cm nada me beneficiei da máquina governamental. A minha
campanha não dependeu de nenhum favor feito a nenhum cabo
eleitoral, a nenhum correligionário meu com grande influência num
determinado distrito. Posso dizer que foi uma campanha sobretudo
cm televisão e rádio, contando com o apoio de devotados amigos
candidatos do partido.
·
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.) - Não quis, absolutamente,
atingir V. Ex• Também não posso contestar-lhe a afirmativa que
está fazendo, embora pudesse ser contestável o que lhe fora dito pelo
então Governador, a julgar acertadas as increpações que seus
próprios correligionários lhe fizeram. Mas, quero dizer a V. Ex•,
tenho certeza, que honrado como é V. Ex• jamais utilizaria métodos
fraudulentos para eleger-se. E se, à sua revelia, tais fatos tenham
ocorrido, devo dizer a V. Ex• que sou pela primeira vez, capaz de
bendizer certos fatos irregulares dos quais resultam um fato tão
auspicioso que é esse de tê-lo aqui, no Senado Federal, pontificando,
às vezes, não muito a serviço da justiça.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Agradeço a V. Ex•
o novo aparte, c creio que poderemos ficar por aqui.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - E nem eu quero,
faço questão e até peço a V. Ex• que se exclua das observações que
fiz, porque de minha parte V. Ex• sempre teve e terá o respeito e
admiração devidos.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Muito obrigado a
V, Ex•
O que vou dizer provará a minha completa isenção ao julgar
dos propósitos não de todo o Governo mas do Presidente Ernesto
Gcisel, Falei a! em cabines indevassâveis, e houve aquela pequena
digressão a respeito do episódio português das urnas de vidro, que
me foi referido. Mas não tenho a menor dúvida que o MDB não vai
vencer em número de unidades municipais conquistadas. ~ mais do
que evidente que quem vai vencer, sob esse aspecto, é a ARENA. Se
o MDB obtiver a maioria, ou seja, metade mais um, dos 41
milhões de votos, redondos, que deverão ser disputados em 15 de
novembro, isso é uma coisa que não posso também afirmar. O que
posso assegurar, entretanto, é que o Presidente da República aceitará
lealmente o resultado das eleições; saberá enfrentar as conseqUências
do impacto que causarem, porventura, tais resultados, e resistirá a
todas as pressões para que se desfigure a vontade da Nação retletida
nas urnas e para que elas sejam interpretadas, malevolamente, no
sentido de impossibilitar a retomada do processo polftico de
distensão, iniciado em boa hora e recentemente interrompido pelo
Presidente Geisel.
A maior homenagem que podemos prestar ao Chefe da Nação é
inanifcstar-lhe a nossa confiança em sua conduta como Presidente de
todos os brasileiros, que não divide o Brasil entre amigos e inimigos,
c que respeita os direitos da Oposição, permanecendo fiel ao seu
partido, mas como Chefe da Nação, pairando acima dele, para
referir a regra de ouro inspirada pela sensatez e experiência do
estadista que Minas Gerais nos mandou para o Governo da
República nos anos tormentosos que se iniciar11m em 1914 e
terminaram cm 1918 coincidindo, exati1mente, com a Primeira
Guerra Mundial.
A verdade, Sr. Presidente, é que as democracias - tenho dito e
niio faz mal que o repita- as democracias silo menos o Governo das
muiorius do que o Governo do respeito às minorias. Porque as
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voto livre e soberano do povo. Esse voto nasce de uma opção,que se
faz diante do debate eleitoral, que se faz diante da livre discussão dos
problemas polrticos económicos e sociais, e finalmente, de todas as
questões que fazem a temática da vida pública.
Numa democracia, a minoria de hoje pode ser a maioria de
umunhã. Ou não há democracia. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Cattete Pinheiro.

Concedo a

O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA- PA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na convicção de que é válido todo esforço em busca do
aprimoramento político do País, jornalistas especializados fundaram
o Clube dos Repórteres Políticos de Brasília, entregando-lhe a
Presidência a Rubem Azevedo Lima. O acontecimento nos é
particularmente simpático: o novo grémio tem características
especiais, é integrado por homens de imprensa de comprovado senso
ético e presidido por um profissional que se impôs ao conceito geral
pela seriedade do trabalho que realiza.
Duranté muitas legislaturas, os jornalistas polfticos têm
recolhido, no Congresso, informações que transmitem, com
inteligência e alta responsabilidade, através dos diferentes meios de
comunicação. Eles possuem notável experiência, adquirida no
exercício de continuada observação e de permanente racioéínio. São
os intérpretes da conduta dos homens públicos deste País,
mostrando o quanto fazem, sugerem, debatem e promovem.
O Brasil deve muito aos profissionais de imprenss,
colaboradores infatigáveis da nossa cultura e da nossa história. Em
todos os instantes,· eles estão presentes nos lugares em que acontecem
fatos de interesse geral. São, por isso, testemunhas da mais alta valia.
Este ligeiro registro define a satisfação com que encaro a
fundação do Clube dos Repórteres Políticos de Brasília. Congratulo·
me com esses profissionais e os homenageio com a singeleza destas
palavras, quando constroem mais um expressivo marco de
desenvolvimento cultural, que assinala a progressiva consolidação de
Brasília como centro das decisões políticas do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.

Concedo a

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB -. AM. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Dou prosseguimento, hoje, à explicação do meu modelo, para
solução do problema angustiante das enchentes na Amazônia.
~ um problema que se arrastl de longa data. Há muitos anos
que nós, por esta época, assistimos aos represe,tantes da Amazônia
de pires na mão, a pedir esmolas em decorrância da calamidade
provocada pelas enchentes, naquela região.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, já é tempo de pormos
termo a es.te comportamento primário e paternal e, acima de tudo,
ausente de qualquer conhecimento técnico ou de qualquer estudo
mais ou menos sério em torno da Amazônia. Porque, qualquer
estudo, por mais primário que seja, do enfoque amazónico conclui
que a Amazônia tem uma destinação, a Amazônia tem uma vocação,
u Amazônia tehl um tropismo que é inelutável - é o tropismo
hidrográfico, a Amazônia tende para soluções que se ajustem a um
comportamento hidrográfico, aquático. Já é tempo de formularmos
um projeto para o desenvolvimento da Amazônia que atenda a isto.
Sei que o inventário da Amazônia ainda se esboça; agora, ele começa
a se ensaiar. Mas há um conhecimento empírico. Não hâ necessidade
de um aprofundamento da pesquisa. Não há necessidade de nenhum
vislumbre à Júlio Verne - como propunha o Senador Eurico
Rezende ontem- não. ~empírico, basta ter o bestunto arejado para
compreender que a noção é empírica. Nilo adianta resistir à âgua, no

peito. Não adianta se tentar um desenvolvimento para a Amazônia
que não seja de acordo com o regime das suas águas, com seu índice
pluviométrico, coni a sua umidade, com tudo aquilo que a água
domina e condiciona.
Ouvimos, ontem, na Comissão de Agricultura, o Diretor do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Professor Warwick
Estevam Kerr.
O Professor Warwick Estevam Kerr se debruçou sobre o problema do devastamento florestal e enfatizou a necessidade de se obedecer àquela lei dos 50%, o que quer dizer projetes que só podem devastar metade da área recebida. E, ao analisar a Lei, ele trouxe a todos
nós uma colaboração inestimâvel, ratificou aquele conhecimento que
tenho trazido ao plenário deste Senado, à custa de muito esforço e de
muita maceração sobre os livros: o de que a Amazônia tem uma
vocação florística heterogénea e não homogénea e cita experimentos
em que certos fungos, na Amazônia, destruindo árvores, ao chega·
rem cm uma determinada espécie, eles são liquidados e desaparecem,
porque naquela espécie, justamente, há o anticorpo, há o antifungo,
há um.outro microorganismo que combate aquela praga. Conclui·
se, há um companheirismo florlstico na Amazônia, exigindo um estu·
do sócio-li to lógico.

Vejam como a Amazônia ainda ê indecifrável, é um enigma
ainda a perquirir e a estudar. Agora que o INPA está começando a
tatear, a conhecer, a decifrar aquela esfinge arbórea e potamogrâfica.
Warwick Stevam Kerr corrobora conosco quando diz que hâ, de
fato, talvez em 90% das ârvores da Amazônia, nódulos bacterianos
que fixam o nitrogênio do ar e transformam em nitrogenados, isto é,
prótelnas, hidrocarbonetos, aminoácidos, que vão alimentar a
planta, numa reciclagem fitozoológica, isto é, as folhas caem, os frutos caem da árvore, os galhos apoderecem, a árvore cai, morre.
Estes microorganismos desdobram essa matéria orgânica, que é
novamente rcassimilada pelas outras árvores. E concorda conosco
em termos de fertilidade do solo amazónico. Há bolsas de terra fértil,
mas são insignificantes diante da imensidão. O que hâ é aquela leve
camada, aquela tênue camada de biomassa. ~ uma biomassa, isto é,
u'a massa onde há uma vida intensa microorgânica, fazendo essa
reciclagem, esse ciclo fechado de vida litozoológica.
Walwick Stevam Kerr preconiza uma obediência a essas voca·
çõcs amazónicas, que vão emergindo da pesquisa e do estudo, mas
que se tenha muito cuidado ao projetar economicamente para a
Amazônia.
E estes pontos de vista se acasalam perfeitamente àqueles que
aqui temos expostos, todos eles pedindo um planejamento racional,
uma obedicência· a esta vocação hidrográfica da Amazônia.
,Agora, vem novamente a lume o problema da enchente e se diz
que ela constitui uma calamidade. Se observarmos o problema,
diante da teimosia da caturrice, da desfaçatez em não querer obede·
·cer .à ciência e teimar em macaquear um desenvolvimento alienígena
para a ~mazõnia, vamos passar aqui todo o tempo a pedir uma solu·
ção para o problema das enchentes na Amazônia, que haverão de se
constituir sempre em calamidades, porque não aproveitamos aquilo
que a tecnologia, que a ciência está nos ensinando, que o próprio
empirism·o afirma, que a própria cultura aborfgine afirma, que é não
enfrentar o rio como se fosse um titã, mas se ajustar a ele, se acomo·
dar 11 sua força, tirar proveito dele, sobrenadando, cavalgando o
seu dorso com o flutuante.
Sr. Presidente, • para surpresa de todos nós, inclusive minha,
ontem, n~sta conferênc;ia, Warwick afirma que a Rumênia, no delta
.do Danúbio, desenvolve uma tecnologia de corte de capim dentro
d'água e éjustamente o que precisamos na Amazônia, porque às mar·
gens do grande caudal, que vem desde La-Rayp até o seu
desaguadouro, no Parâ, as suas margens, tanto a da direita como a
da esquerda, são ornadas de uma vegetação, que chamamos em
linguagem popular, lá, de canarana. ~um capim altamente nutritivo
e apreciado pelo gado bovino. Se, ao invés de tentarmos, com palia ti·
vos, socorrer o ribeirinho, que se lixou na palafita, que se enraizou ·
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que ela de\'e obedecer ao fluxo e refluxo da ãgua e acompanhã-la,
cavalgar o dorso do grande rio, flutuando, construindo a sua casa
flutuante, o seu canteiro bovino, pecuarista, e o seu canteiro
hortigranjeiro flutuante. Porque a nnturelll prodigaliza tudo para
isso. Hã árvores gratuitnmente pura servirem de flutuantes. Temos
palmeiras que abundam nus margens nmnzónicas, que chamnmos de
pa.\iúbu. E. uma palmeira que serve para o assoalho, pnrn o estrado.
O Sr. Eurico Reundt (ARENA - ES)- Permite V, Ex• um
upartc?

um deslocamento geográfico que não ofenda nem a sua cultura, nem
os seus costumes, nem o seu conforto; talvez até melhorem as suas
condições. Mos, de qualquer maneira, eu fico satisfeito, porque
V. Ex• está conscientizando o Pais para esse problema, que é real·
mente grave e que já se constitui em desafio há muitos anos, princi·
palmente a partir de 1953, quando tivemos, na Amazónia, a maior
enchente do mundo. Os jornais da época noticiaram que a maior enchente do mundo ocorreu sob a responsabilidade dos rios Amazonas
e Tapajós, em 1953. Agradeço a oportunidade deste aparte c me declai'o.fascinado com a cidade flutuante e a beleza do gado nela pastando, no Amazonas.

O SR. EVANDRO CARREIRA- (M DB - AM)- pois não,
nobre Senador.
O Sr. Erulco Reunde (ARENt\- ES)- Quero, em primeiro
lugar, dizer que V. E.,• estã fazendo, com buse na conferencia que ns·
si~tiu, umu e:~.posiçào a r~peito da realidade, como diz V. Ex•, urbó·
rcu e potamogrMicn da Amazónia, que realmente estã nos encantan·
do. O vigor, o dinamismo e a luxúria literária que V. Ex• exibe, neste
instante. correspondem aos históricos e permanentes desafios da
grande região. Mus, V. Ex• vui-me permitir, porque o assunto real·
mente é sedutor, no instante em que o eminente colega defende um
modelo próprio, sem nenhuma infiltração alieneígena ...

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Gostaria,
primeiro, de responder ao Senador Eurico Rczende.
Inegavelmente, nobre Senador Eurico Rczende, V, Ex• é um
dos homens públicos mais brilhantes desta República, quando deixa
de lado o tom jocoso e aristofânico, e encara o debate com seriedade,
A sua inteligência prodigiosa, a sua polimatia cultural e a sua facilidade de racioc!nio embelezam a interlocução e nos animam.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Muito bem.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• tem o coração
muito linguarudo. Agradeço a bondade de V. Ex•

O Sr. Eurico Rcunde (ARENA- ES)- ... obedecendo àquele
determinismo imutável da nuturCZll. Mas, permita-me, para compor
o debate, dizer que o Governo não se propõe a enfrentar o grande
rio, a conte-lo. A polhicu do Governo é para amenizar, pelo menos,
os aspectos e os efeitos predatórios das enchentes. Então, esta é uma
rctificaçào que cu gostaria de fazer, repetindo que o Governo, real·
mente, /:forte, mas essa força niio lhe dá condições competitivas com
o Rio Amazonas. Agora, partindo para o modelo, eu disse, ontem,
que \', Ex•. com essa sugestão, nos transporta mentalmente para o
reino encantado e ao me.~mo tempo empírico, de Júlio Verne, quan·
do defende a necessidade de colocar o ribeirinho e o seu gado numa
plataforma, numa e.~pécie de cidade flutuante. Em primeiro lugar,
assusta-me muito a perspectiva financeira desse empreendimento, e,
por outro lado, assombra-me a grandeza da técnica que teremos de
usar. Então, seria interessante que, além de V. Ex 1, que estâ abrindo
o debate para essa inovação surpreendente, que é a cidade flutuante,
surgissem outras opções, talvez mais racionais ou, embora não sendo
mais racionais, tivessem mais viabilidade económico-financeira, por·
que toda vez que reivindicarmos as grandes transformações num
Puís de dimensões continentais como é o nosso, devemos conectar
e.~ses apelos à capacidade orçamentária. E. saudável a iniciativa de
V. Ex•; V. Ex• defende como elemento de fixação e de sobrevivência
do homem a sua localização, digamos, flutuante, no Amazonas.
Mas, deve haver uma solução a médio prazo, pelo menos. V. Ex•
perdoe a audácia, porque não assisti a conferência, mas, como leigo,
vou talvez fazer sugestão, que seria uma outra opção: por que, en·
quanto não pudermos "juliovernizar" a Amazônia, não deslocamos
o ribeirinho para outro lugar? Se ele gosta de rios, devem haver ou·
tros rios lú mais por perto, num lugar em que as enchentes não têm
jurisdiçüo predatória. O que nüo devemos é localizar esse pessoal co·
mo se faz nos grandes centros, com populações marginalizadas de
higiene, de conforto, sofrendo a compressão das megalópolis. O Go·
verno vem loculiznndo essas famílias em outros pontos mais adequa·
dos cm termos de garantia de higiene, vale dizer, em respeito à digni·
dade da própria pessoa humana. Isto me parece que seria mais exe·
qOivel. V, Ex• me permita estar a dilargar o meu aparte, mas quer·
me parecer que nós temos, por enquanto, que partir para a rotina:
localizar o homem da Amazónia qu~ está cm regiões críticas em pon·
tos que lhe ofereçam melhor segurança. Dir-se-á: "mas ele não quer
sair de onde se encontra, n civilização e o Governo é que devem ir ao
encontro dele!" Não me purece. Isso seria censurável, se ele fosse tira·
do dali e colocado numa penitenciária ou na Sibéria, mas ele pode ter

O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA) - Senador Evandro
Carreira, permitiria V. Ex• um aparte, para não ter de intcrrom'pê·lo
logo após1
·

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Inegavelmente, quando V. Ex• deixa o tom jocoso c trata com seriedade o
problema, é quase que imbatlvcl c nos força a uma digressão maior
em torno do modelo.
Nobre Senador Eurico Rezendc, o ribeirinho, homem que vive
na várzea, que é a ârea alagadiça, não sai; não é porque não queira,
mas porque a experiência secular lhe ensinou que aquela é a terra dadivosa, é a terra que não precisa de amaino, de trato, de adubo, de
correção; é só semear c ela prodigaliza toda a cultura tropical de ci·
elo curto: o feijão, a soja, o milho, ajuta, a malva e o arroz. Essa cul·
tura, ela propicia em abundância, em ciclos rápidos, haja vista que se
planta milho e se colhe em seis meses, duas yezcs por. ano, na várzea.
Todo aquele sedimento ri..Ju(ssimo que o Rio Amazonas e seus
afluentes, tanto da margem esquerda quanto da margem direita, tra·
zcm dos contrafortes se deposita ali, quando o rio seca. ~ o mesmo
fenómeno do Nilo, porém muito mais pródigo, tanto que a água é
tão rica em fertilizantes que este capim, chamado canarana, é uma
planta aquática; ela não se fixa na terra, ela vive da âgua, dos nu·
trientes que dela tira. E é um capim forte, vitaminado, para o gado.
Se nós orientássemos a construção de cidades - é claro que
essas cidades haveriam de aparecer, porque começariam com núcleos
flutuantes, o ribeirinho, o primeiro fazendeiro, a primeira
cooperativa flutuante - quando a água descesse, o flutuante se
ajustaria, porque essa descida não é râpida; é importante
correlacionar com o fenômeno da enchente que o rio Amazonas e
seus afluentes não sobem nem descem abruptamente. Não há o
fenómeno, assim, de subir vinte centlmetros num dia; não hã, nunca
houve, A subida das águas é lenta: dois, três, quatro, cinco,
excepcionalmente chega a lO centlmetros num dia, mas, jâ no outro,
baixa para quatro, cinco; a média é de três a quatro centlmetros por
dia. Quando a âgua atinge a sua cota máxima de enchente, logo em
seguida, no máximo, hã um perlodo que alcança dez dias, já começa
a descer. Daí, a dez, quinze dias jâ há terras descobertas, terras que
se ofertam à semeadura. O que importa é semear logo, porque ele vai
descendo. Quando ele subir para atingir essas terras, decorreram
oito, nove meses, porque o perlodo, mesmo, cruciante de enchente é
de dois meses, que inicia no mês que ela estâ procurando a cota mais
alta, e o outro mês em que ela desce da cota mais alta para o nlvel
médio.
Essas terras descobertas são ubérrimas, c o que o ribeirinho
perde na enchente ele recupera na vazante,
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cá, enchentes que se apro1timam de 1953 a mais asfixiante de todas,
tem a sua causa no desmatamento das cabeceiras dos afluentes do
Rio-Mar, que está trazendo maior quantidade .de sedimentos, a
lixiviação, ou scj a, o processo de lavagem do solo, está mais intenso
nas cabeceiras do rio Amazonas e seus tributários, principalmente no
Peru e na Colômbia e nos seus afluentes, o Juruá, o Purus e o Madeira.
Esses sedimentos estão se depositando nas proximidades do
delta, do estuário. Com isso, está levantando o nível do rio,
ocorrendo um assoreamento. Já no próprio Baixo Amazonas - ao
ouvir o aparte do nobre Senador Cattete Pinheiro, quero ver se
S. Ex• confirma essa tese, porque me parece verdadeira - está se
observando isso: rios que tinham trânsito fácil, durante todo o ano,
na desembocadura do Amazonas não têm mais, devido a esse
assoreamento.
Logo, vai ser impossível pretendermos do Governo, porque isto
seria uma obra para desembarcar na lua; aí sim, seria um projeto
Júlio-verniano,-'- dragar o Amazonas; tirar essa areia, esse depósito.
Temos de nos ajustar ao que está acontecendo. Devemos evitar o
desmatamento, para que ele não progrida, e procurar uma desobstrução apenas naqueles rios de navegação intensa; ali tem que se'
desobstruir, tem que se dragar.
O que está acontecendo? Na natureza - vejam bem - esse
desarranjo com o desmatamento tem que ser evitado, para que não
cresça o nível das águas nas próximas enchentes. Mas, em parte, ele
foi benfazejo, até aqui. Não devemos é dei1tar que ele progrida,
porque o nível do Amazonas, dos rios novos- os rios turbulentos,
de terra barrenta e que não têm o leito formado, eles desbarrancam
- são todos rios férteis, que fertilizam as terras baixas. Logo, ele
subindo mais que subia comumente, está se anastomoseando, está se
imbricando mais longe ainda, fecundando e fertilizando mais terra.
Portanto, a enchente é uma benesse, uma dádiva. A enchente não é
uma calamidade, não é um flagelo, é uma oferenda.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Fique V. E1t• com
esse espetãculo. Não o quero•no Rio Doce, no Espírito Santo.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- A enchente
não é uma calamidade, porque quando o rio enche, ele não
atormenta, não sufoca, não angustia. Ele sobe lentamente, numa
carícia; ele vem acariciando a terra para fertilizá-la. Importa é nos·
comportarmos obedientes a isso. Vamos flutuar com ele; vamos
seguir o seu fluxo e refluxo. Por que querer macaquear uma casa
fincada no chão? Por que desejar macaquear uma casa palafitica,
lembrando civilizações já ultrapassadas, la.::~stres, que já nem se
recorda mais, quando tínhamos receio das feras que abundavam no
terciário, e que o preto-homem era obrigado a construir pala fitas,
para resistir à ferocidade, dentro do lago.
·
No Amazonas importa flutuar com o rio. Temos que domar o
rio pelo dorso. Não é fincar o pé. Quando ele desce, desçamos com
ele, essas terras todas ficam férteis, propícias à semente. O flutuante
descerá com as águas lentamente, porque elas descem lentamente.
Não hã turbilhão, não há.corredeiras para arrastar o flutuante. O rio
quanto mais cheio, menos ele corre; quanto mais baixo, mais ele.
corre. Isto é amazônico. Por quê? Porquê quando ele enche, se
espraia, se alarga, tem por onde caminhar.
Entretanto, se há angustura, se se fecha o seu caminho, C' seu
canal, aí ele tem que sair, atropelando, como já ocorrerá na
angustura de Óbidos, onde o rio é mais veloz. Os tributários e os
subtributários amazónicos são mais velozes nas cabeceiras. O
Madeira, por exemplo, em Porto Velho, chega, em certas ocasiões, a
alcançar 9 nós, 9 milhas por hora de velocidade; porém já nas
cabeceiras, em Porto Velho. No Amazonas, propriamente dito, não!
Ele não tem corredeiras. Ele corre um pouco quando extravasa e se
debruça sobre as margens - aí sim - nesse embeiçamento ele
quebra árvores, barrancos, porque deseja ganhar extensão; mas

ganha extensão fertilizando terras que eram estéreis, que eram
sáfaras.
Vejam bem, Srs. Senadores, como nós podemos transformar a
enchente numa benesse e n'ão em uma calamidade, bastando apenas
flutuar. Estive fazendo alg~ns levantamentos. Quanto ao problema
da várzea, não é criar gado. A Amazônia não tem yocação bovina. A
vocação amazónica é ictiológica. Temos de tirar proteína é do peixe,
com fazendas aquáticas; nós podemos transformar aquilo tudo num
viveiro imenso, para abastecer o universo, de peixes, de proteínas. Se
eu estou dizendo aos ilustres colegas que este capim canarana é uma
planta aquática, ele vive dos nutrientes que tira da água. Um capim
que chega a 2, 3 metl'OS de altura; a sua folha, a sua lâmina, alcança
2, 3 metros de altura, nutrida pela água, pelos nutrientes da água.
Vejam como essa água é fertilíssima, riquíssima água do rio
Amazonas.
Sr. Presidente, o meu mooolo é este, que endereço às
autoridades. Agora que o rio vai descer, vamos orientar o ribeirinho.
Não há nada de fantasmagórico, nem de megalítico. A orientação é
barata, porque a árvore, a madeira para fazer os flutuantes. existe na
margem do rio, dadivqsamente; é só serrá-la; necessitamos orientar o
ribeirinho, como fazer! Tem é que lhe dizer que deve ensilar, plantar
o milho e não vender o milho todo. Ele tem que reservar o milho
para suportar aqueles dois meses de defasagem e alimentar as suas
crias.
Ouvirei, agora, com muita satisfação, o meu ilustre colega,
Senador Cattete Pinheiro, amazônida dos mais vigorosos.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA)- Obrigado a V. Ex•
Sabe V. E1t•, Senador Evandro Carreira, da profunda admiração
que tenho pela sua inteligência e extraordinária imaginação criadora.
Portanto, temerário seria, de minha parte, pretender contestá-lo.
Mas, permita uma discordância em termos do modelo que V. Ex•,
com tanto brilho, apresenta ao estudo dos técnicos brasileiros. Fala
em nome da tradição; tradição que, certamente, foi despertada em
V. Ex• quando jovem, quando crescendo ~aquela bela cidade de
Manaus, habituou-se a admirar os encantos daquele porto flutuante
de sua capital. Permita 'que fale, também, e.m função da tradição no
Estado do Pará, onde, talvez, a realidade difira, de certa maneira,
daquela do Estado do Amazonas. No Pará, a tradição mostrou
muito cedo ao ribeirinho do Baixo-Amazonas, de onde sou, que ele
deveria aliar as vantagens da várzea, à proteção que lhe oferece a
terra firme, por ocasião dos períodos das enchentes; tanto que no
Pará, ou pelo menos na região do Baixo-Amazonas, o ribeirinho
espera, com ansiedade, a vazante do rio, para das suas margens tirar
todos os frutos da fertilidade que ele deixa, colhendo os· seus
alimentos e usufruindo a terra num período que, para ele, representa,
como viver num oásis, onde tudo é fácil. Vem a enchente e ele,
naturalmente, caminha para a terra firme, levando 'tudo que é -seu e
colocando-se ao abrigo dos perigos, ou das desvantagens, que as
águas trazem. Ontem, V. Ex•, honrando-me com uma referência a·
pronunciamento feito com relação ao problema das enchentes,
discordava, 'e de certa maneira combatia, o chamado Programa de
Controle das Enchentes, definido pelo Ministério do Interior. Penso
que o Programa é realista, porque controlar não quer dizer enfrentar
- ao que entendo. Controlar significa disciplinar a ação das águas.
Cito, como exemplo: quando a imprensa do Pará quis mostrar o
desastre da enchente, o que ela trouxe nas fotografias apresentadas?
As ruas das cidades ribeirinhas invadidas pela águas. Então, no
momento em que o Programa de Controle das Enchentes der àquelas
cidades, através do POLAMAZONIA, onde já está definido, a
construção dos chamados cais de saneamento, não haverá mais a
ação de enchentes nessas cidades. Isto, para exemplificar. Quanto a
essa idéia extraordinária de se ter o gado flutuante, em espaços que
seriam, naturalmente, construídos, a mim me parece, como homem
do Pará, que a terra firme é muito mais fácil de atingir e muito menos
onerosa. 1:: real o que V. Ex• fala sobre a canarÍir1a. Mas é preciso,
também, reconhecer que a canarana, mesmo na fecundidade que as
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várzeas da Amazônia apresenta, no Parã, não seria suficiente para
atender à alimentação dos rebanhos que vivem às margens dos rios.
De maneira que, me parece- e nisso concordo com V. Ex•- o que
é preciso é não pensar nas enchentes somente quando elas chegam,
mas pensar, principalmente, após os seus efeitos, nas medidas que
devam ser tomadas para evitar os males acarretados anualmente. Na
admiração que tenho e no entusiasmo com que ouço sempre V. Ex•,
mesmo naquelas viagens extraordinárias ao longo deste Brasil, nas
quais V. Ex• sempre nos deleita com as criações de sua inteligência
privilegiada, permita que, ao discordar de V. Ex•, eu queria também
colocar uma gjgestào: não nos fixarmos ainda cm modelos, mas no
estudo da realidade amazónica, procurando definir programas
objetivos, dentro daquela filosofia que o Professor Warwick
E.~tevam Kerr, adotou ontem, na brilhante conferencia que proferiu
e que motivou a manifestação de V. Ex• De qualquer maneira,
receba V. Ex•, com o meu entusiasmo, a minha solidariedade, pela
sua luta c:m prol da nossa Amazônia.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena·
dor Cattetc Pinheiro, V. Ex• abrilhantou o meu discurso com seu
aparte, da mesma forma como o fa o nobre Senador Eurico Rezendc: que, bem a propósito, trouxe uma contribuição muito intcressan·
te. Diz o Senador Eurico Rezende: "Que deverã haver outros mo de·
los". Eu preconizo o flutuante, V. Ex• preconiza um outro. Vamos,
então, trazer contribuições, vamos ao debate. O que importa é não
aceitar esse status quo atual, vigente. Quer dizer, ficar fixo e ter que
aguentar o rio "no peito". Isso é que não pode: todo o ano estar o
Governo onerado com a obrigação de levar o paliativo, de levar o feijão, de dar dinhcird, de trazer essas populações, que ficam margina·
li1.adas, para o centro da cidade, onerando os cofres públicos.
O Sr. Cauete Pinheiro (ARENA- PA)- Dar a solidariedade
que empresto a V. Ex• Realmente, pretender controlar a enchente
ou combater seus efeitos distribuindo carne, feijão e arroz é tragicamente ridículo, como já o disse aqui.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exato. ~este
o ponto de vista. Vamos debater o problema, vamos trazer modelos,
vamos pôr em funcionamento aquela imaginação criadora que nos
pede o ilustre Presidente da República. Vamos trazer contribuições,
vamos discutir o assunto, vamos debatê· lo.
O meu modelo é este: é flutuar, é cavalgar o rio, é domá-lo pelo
dorso, porque o pcrfodo - prestem bem atenção, meus nobres
Senadores -. o perfodo de angústia não vai além de dois meses. Os
climas afctados pelo frio armazenam alimentos para resistirem três
meses de inverno. Por que não podcrfamos resistir dois meses?
Sei que a canarana não é o suficiente para abastecer uma populacno hovina numerosa, mas não aceito a bovinização da Amazônia.
Acho que ela cabe, em termos, em pequenos bolsões, em pequena
área. Marajó, uma parte do Baixo Amazonas, mas não é todo e nós
lucraríamos muito mais, seria muito mais económico se também
investíssemos e nos debruçássemos sobre o aproveitamento da fauna
ictiológica. E terfamos, não apenas a canarana, mas também o
milho, que dá em abundância nas várzeas. ~ só jogar a semente e
colher. Não precisa mais nada. Com esse processo, durante dois
meses, poder[amos manter o gado - quem o tivesse. E cito como
exemplo o flutuante que preconizo: ele se suporta em madeira tão
leve quanto a cortiça e que existe em abundância nas margens do rio.
Esse flutuante, assoalhado com o que chamamos de paxiúba, seria
recoberto pele própria terra da vãrzea, que serviria para o pisotcio
do :111imal, que, pisotcando·a, a adubaria também, c nesses dois
meses se alimentaria de canarana e de milho, num sistema Volsln. Eu
niio quero fazer um campo de gado de I milhão de hectares, no meio
do rio; não é isso. São pequenas marombas flutuantes de I hectare(IO.OOOml • 100m de cada lado, são IO.OOOml), O Processo Volsln
admite um animal para cada 3ml. Silo dez mil metros quadrados. O
processo Volsln admite um animal em cada três metros quadrados.
Logo, nós comportar!amos num flutuante de um hectare três mil

cabeças de gado, nesse flutuante que ficaria justaposto à margem e
poderia ser deslocado pelo processo de sirgagem, pelo processo de
reboque ao longo da margem, alimentando com canarana e milho
que estaria, naturalmente, cnsilado e armazenado. Vejam bem!!:: um
canteiro nutuantc. Quando o rio descesse, esse flutuante - como o
rio desce lentamente- seria calçado e nivelado com a maior facilida·
de sobre a várzea novamente. Esta terra que durante dois meses rece·
bcu adubo dircto do animal estaria fertilfssima, nela se poderia plantar produtos hortigranjciros; c outro flutuante seria preparado para
outro pisotcio, porque a madeira é gratuita. Só tem que gastar o
prego e a serra, nada mais, Sr. Presidente. Essa madeira, esses
troncos nutuantes que existem nas margens são inacabáveis. A
madeira não tem valor comercial, tanto que, o madeireiro não a usa
- veja como a natureza amazõnica é sábia - porque ela, depois de
cortada, não resiste três anos ao ar livre; ela apodrece, se desintegra,
esfarela. Mas, dentro da água ela resiste acima de cinqUenta anos.
Vejam bem, a árvore morta c submersa vai de cinqUenta anos, no
mínimo, da! para cima, sem apodrecer, sempre flutuando, sempre
impulsionando o mesmo peso que ela deslocou dentro da âgua.
Uma ârvorc que tem dois metros de diâmetro por sete, oito,
nove, dez metros de comprimento, vejam que peso esta árvore
suporta, suporta dezenas de animais. Há flutuantes desses, em
Manaus, nas vizinhanças, e são justamente os comerciantes mais
prósperos, são aqueles que percebem que os flutuantes acompanham
o curso da água, o regime da água, e nesse flutuante ele se ajusta com
a famflia, tem a sua criação, vinte a trinta aves, guarda o milho,
vende o ovo por uma fortuna e acaba ganhando dinheiro, quando o
rio enche; tem animais, coloca lá a sua vaca leiteira, com suficiente
milho, canarana, sal e água, que é abundante, é a água doce.
Resultado: o gado engorda na maromba flutuante, é gado que pode
sair para corte. Mas não, se teima em macaquear uma civilização que
não se ajusta à civilização autóctone da Amazônia. O flutuante é: o
modelo que vai resolver o problema da calamidade das enchentes,
que não é uma calamidade, é: uma benesse, é: uma dâvida celestial,
porque quanto mais enche o rio, mais o fertiliza.
Se temos 300.000 km 2 de várzea na Amazônia, ofertados ao
Brasil para o plantio dos produtos de ciclo curto, como sói ser com a
soja, o feijão, o arroz, o milho, a malva, a juta, tudo isso plantado a
tempo; quando o rio enche, quando ele extravasa, essa área duplica e
passa de 300 mil para 600 mil kml, porque são áreas que nunca
receberam âé!:Ja, que vão ficar inundadas com meio metro, um
metro, vinte centfmctros e ficam se adubando. Quando o rio desce,
estão todas fertilizadas. ~ a natureza fertilizando a terra para o
homem. Mas nós não entendemos. Queremos sair dali, transferir
para terra firme ou fazer um sistema de vaivém. Um ribeirinho, na
vazante, tem uma casa no rio. Ele planta no rio. Quando vem a
cheia, ele tem que conduzir esse gado todo - três, quatro, oito, dez
mil cabeças para terra firme. !:: o morticínio. Srs. Senadores, porque
não hã meio de transporte capaz de levar esse gado para as terras fi r·
mes, sem maltratá-lo. Só colocar o gado dentro da embarcação é
outro martírio.
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O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não,
nobre Senador.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Para que V. Ex• não
decrete com o meu silêncio o morticínio dos rebanhos da minha
região. No Baixo Amazonas, no Pará, esse transporte é: feito
normalmente por caminhos que são cobertos em algumas horas de viagem. V. Ex• se baseia no sistema Volsln e afirma que se pode
colocar um animal na raziio de uma cabeça por 3 ml, se percebi bem.
Mas, é preciso, também, que se considere que, no sistema Volsln,
que foi realmente uma descoberta extraordinária, o racioc!nio é feito
em funçilo de terra firme, em função de área cultivada c coberta de
pastagem da melhor qualidade. Mas, quando passássemos a usar as
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-81marombas, colocando animais nessa mesma proporção, não poderia·
mos ao que entendo- ar vai' um pouco do meu esporte de pretender
criar alguns animais de gado vacum- conseguir, realmente, dar a es·
se gado as condições de alimentação c principalmente de vida, duran·
te seis meses, sem que a sua saúde fosse seriamente afetada, porque
ele não caminharia, porque a alimentação, de qualquer maneira
seria precária, porque não teria condições de repouso necessário d~
determinados momentos para dormir. Então, releve V. Ex• mais essa
discordância, talvez motivada pelas condições diferentes em que a
criação se faz no Amazonas e no Pará, na região do Baixo-Amazonas, que é onde tenho vivido ao longo de todo esse tempo que Deus
me deu. Senador Evandro Carreira, concordo com V. Ex•: vamos
clamar de todas as maneiras e em todos os momentos, para que os
órgãos responsáveis dos gover~os, quer da União, quer dos Estados
e até mesmo dos municípios, se dediquem ao estudo do problema
das enchentes, que é também problema de vazante- sabe· v. Ex•.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Senador
Cattete Pinheiro, não estou decretando a mortandade, mas que ocor·
re, inegavelmente, um sacrifício e um mau trato para o gado, ocorre,
,a não ser em certas fazendas que já se prepararam, por um caminho
natural, em demanda à terra firme.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - Aí está o ponto
principal, Senador Evandro Carreira - desculpe - é que devemos
preparar a terra e o homem para enfrentar o problema.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exato. V.
Ex•,. neste ponto, tem razão quando diz e fala especificamente da sua
área, porque a Amazônia, como eu sempre tenho dito aqui, é um
retalho tropical: ela não é una. Ela tem microrregiões, ela tem áreas
setoriais, ela não tem um padrão uno, a não ser muito genérico. Essa
área a que se refere o nobre Senador Cattete Pinheiro, é uma área já.
da angustura, do aperto da bacia, quando já aparecem os contrafor·
tes de Tumucumaque, do Planalto Central. Tanto, que se chega em
Óbidos, a um canal onde o rio passa apertado, aí as terras já come·
çam a mostrar um relevo mais acentuado; começa a desaparecer
propriamente a planície Amazónica, o ondulado da planície, já há
relevos maiores, montes, colinas, além de I00 metros de cota de ní·
vel, o que não ocorre na Amazônia Ocidental, onde a maior cota de
nível atinge a 60 metros do nível do mar. Manaus, por exemplo, tem
a sua m1ilor cota de nível a 60 metros além do nível do mar, quer
dizer, se o mar, se o Atlântico se revoltar um dia e subir 60 metros,.
ele inunda Manaus, e a Planície toda. Tanto que quando se fala em
cota de nível do rio se diz: 29 metros acima do nível do mar. Quer di·
zer, lá, agora, a enchente está se aproximando dos 29 metros, o rio
está numa cota 29 metros acima do nível do mar.
Para encontrar terra firme, esta terra a que o Senador Cattete
Pinheiro se refere, nós teríamos que caminhar 300 ou 400 quilôme·
tros, na minha área, do eixo central do rio, para a margem direita ou
esquerda, num sacrifício enorme, quando é tão fácil ao subir o rio,
embarcar o gado, no flutuante, porque o processo Volsln, nobre
Senador, ele engradeia o gado, o gado fica engradeado, fica preso,
ele come, a proporção, e à proporção que está comendo, está aduban·
do e aí, imediatamen~e, está se plantando onde ele adubou. O processo Volsln consiste, justamente, nisso, em agradear o gado, onde ele
não se move, fica preso.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - Daí minha
discordância. Na maromba o gado não vai poder fertilizar, nem va·
mos poder plantar.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Porque a
maromba, nobre Senador- aí é que V. Ex• não me ouviu -·em ci·
ma da paxiúba ou da outra madeira que se escolhesse para assoalhar
o flutuante, seria posta uma camada de meio metro u quarenta cent!·

metros de terra de várzea para o pisotcio. Não seria plantado nada,
ficava só terra, e o gado pisoteando e adubando, ar seria alimentado
com milho e canarana. Silo minudências que qualquer técnico primá·
rio solveria. Seria um sistema de roldanas, onde os animais ficariam
em renque, em fileira. Isto é muito simples, não tem nenhum misté·
rio. ~ um gradeado - como se fosse uma partida para uma corrida
num hipódromo- em que o animal fica preso ali. Ele poderia ficar,
naturalmente, com espaço para se deitar, c levantar, sem se iocomo·
ver muito, sem poder soquear, 'sem dar patadas, porque, em dez mil
metros quadrados - admitamos que não agasalhássemos três mil
cabeças, mas mil - teríamos dez metros quadrados para cada cabe·
ça de gado. E os rebanhos da Amazônia não são tão numerosos. ~
difícil, Srs. Senadores, encontrar um pecuarista, na Amazônia, que
tenha cem mil cabeças de gado.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Para o seu ·
desenvolvimento, o Brasil necessita de que esses rebanhos sejam
numerosos.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Certo. Mas
admitamos que tivéssemos cem mil, resolveríamos o problema com
flutuantes, quando o período de angústia é de apenas dois meses, não
vai além disso. O que importa é ter armazenado o milho, é ter
canarana. Como, nobre Senador? A canarana é mitiva; vamos,
então, ajudar a natureza a prodigalizar mais canarana; nós podemos
centuplicar, nós podemos multiplicar "N" vezes a cobertura de
canarana nas margens dos rios de águas barrentas para alimentar
todo o gado do Brasil, Sr. Senador! Agora, vamos ver o que é canarana, vamos pesquisá-la, vamos estudá-la e arranjar um meio de
incentivar a sua proliferação. Para isso existem a filologia, os
gabinetes de análise de estudo e de técnica; mas não se estuda isso! A
água produz um capim que é bom P.ara o gado, mas ninguém sabe
o que é. Produz um capim que alimenta o gado, que não precisa
coisa alguma, não precisa de adubo, é a própria água que aduba o
capim, mas ninguém o estuda. Se existe, agora, quantidade de capim
capaz de alimentar 100 mil reses... (soa campainha) vamos
desenvolver, vamos ajudar a natureza, vamos racionalizar o cultivo
desse capim para alimentar 10 milhões de cabeças, sem precisar
locomover o gado, somente embarcando-o na maromba para ficar
flutuando, como num campo de engorda. A maromba flutuante seria
assim um campo de engorda.
·
Sr. Presidente,me perdoe ter abusado do tempo. Este é o meu
modelo: a enchente é uma benesse, não é uma calamidade. Bas.ta que
nós aceitemos a li'ão amazónica que é hidrográfica e flutuemos, e
domemos, e comandemos o Rio sobre o seu dorso, cavalgando-o.
(Mui to bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Viaja, hoje, com destino ao Nordeste, o Presidente Ernesto
Geisel, a fim de observar, pessoalmente, parte da área afetada pela
estiagem e inteirar-se das providências já levadas a efeito pelos
órgãos federais com o objetivo de socorrer as comunidades mais
diretamente alcançadas pela carência de chuvas.
Recorde-se que muitos de seus antecessores na Chefia da Nação
tiveram idêntico e elogiável procedimento, 'deslocando-se da Capital
da República para aquela região, a fim de supervisionar as medidas
postas em prática pelos setores governamentais competentes.
Desde o mês de janeiro, zonas como a de lrecê, na Bahia, e
Ouricuri, em Pernambuco, debatiam-se angustiadamente à falta de
água, reclamando uma assistência urgente por parte da SUDENE e
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
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-82Anunciava aquela Agência dc:senvolvimentista, por intermédio
de seu ilustre Superintendente:, Engenheiro José Lins de
Albuquerque, que, no instante oportuno, seria executado o "plano
previnmc:ntc elaborado poro enfrentar o flagelo", com a prestação de
cfctivn nuisti:ncia nos que dela necessitassem.
No Cc:arã, cm março último, o inverno esboçava-se
alviuarcirnmcntc, registrando os pluviômetroslndiees animadores.
Em abril, porém, vârios municlpios do Estado começaram a
rcucntir·se de chuvas, dando lugar a que os plantações sentissem o
reflexo du novo crise. que se ampliou durante o mi:s de maio c se
prolon~ta até: agora. deixando totalmente desalentados milhares de
cc:arcnsc:s.
Nota mesma tribuna, no dia li de: maio, oo retornar de
Fortaleza, dei testemunho das dificuldades vividas pelos meus
coestnduanos, os quais, em numerosos comunas, assistiam,
desolado~. à perda de uma lavouro que vinha sendo cultivada com
tanto empenho e espc:ranÇll.
Nos dias subseqUentes. a estiagem continuou o ser focolizada
pelos senodores nordestinos - todos desejosos de oferecer valiosos
depoimentos cm torno do dolorosa conjuntura ecológica.
Ainda ontem. o Senador Helvldio Nunes teceu amplas
considcrnçõc:s sobre a situação do Pollgono, apontando distorções
ocorridos na dc:stinnçào de recursos alocados aos vários Estados ali
encravados.
Em aparte que me foi concedido, fiz quc:stilo de ressaltar a
transcorri:ncia, no próximo ano, de um século da grande seca de
1g77, em torno da qual tanto se escreveu para pôr em evidência a
coragem estóico do homem nordestino, disposto a vencer n natureza
adversa com o seu sacrifTcio inaudito e uma inquebrantável vocação
para resistir no flagelo.
Como fenômeno cfclico, a estiagem assola, parcial ou
generalizadamente, aquela sofrida zona, desequilibrando a sua
economia e marcando negativamente os nlveis de seu crescimento.
Os planos de emergência somente silo estruturados diante da
cntãstrofe iminente - como agora acontece - de que é: prova o
"projeto sertanejo" idealizado pela atual equipe da SUDENE, mas
ainda passivei de aprovação por parte do Conselho de Descn·
volvimento Social.
A sistemâtica tradicional de atendimento nos flagelados - a
controvertida frente de serviço - ainda vem sendo seguida pela
SUDENE e o DNOCS, apesar de o Superintendente e o Diretor·
Geral, respectivamente, acharem-na inadequada e improdutiva.
Aliâs, com a sua autoridade de ex-Senador e homem identificado com as questões de vital importância para os interesses do Cearâ,
o Dr. Pllnio Pompeu de Snbóin Magalhães, em longo telegrama que
ontem me endereçou da cidade de Sobral, faz um retrospecto sobre o
posicionamento governamental diante da estiagem, recordando
antiga sugestão que, nos idos de 1970, fizera ao Ministro Costa
Cavalcante, defendendo outras soluções que nilo as do alistamento
de trabalhadores para as chamadas frentes de serviço.

1:. do seguinte teor a mensagem do ex-Senador Pllnio Pompeu:
"Senhor Senador Mauro Benevides:
Em resposta ao seu telegrama desejo congratular-me, em
primeiro lugar, com o po'vo da zona nórte do Ceará, por ter
representante tão dedicado à melhoria de vida de todo o
povo cenrense.
A seca parcial, semelh;mte a ·que ocorreu em 1970,
atingiu toda esta zona, com exceçilo. de uma pequena parte
do litoral, perdendo os agricu Itores de 50 a 80 por cento das
plantações, principalmente o feijão, alimento básico da
população. As chuvas caldas nos últimos dias em nada
recuperou os prejuízos obtidos, vez que as plantações e
pastagens jú estão irremediavelmente ressecadas, devido à
estiagem que já dura trinta dias. Em abril de 1970 telegrafei
ao então Ministro Cesta Cavalcante, propondo um plano de

emergência at~avés do qual seriam concedidos empréstimos
aos agricultores c fazendeiros, com prazo de oito até dez anos
e juros de dois por cento para melhoramentos em suas
fazendas, tais como aumento de capacidade de açudes c
aguadas, construção de estradas carroçáveis, erradicação de
plantas invasoras n fim de preparar os campos para
forragem, cercas, construção de silos para forragem, etc.
Esses melhoramentos trariam a vantagem de diminuir, ou até
mesmo evitar o êxodo rural, valorizando a terra c ensinando
o sertanejo a combater a seca, c nilo fugir dela, deixando esse
encargo apenas para os órgãos públicos.
Tive a momentânea satisfação de receber resposta do
Senhor Ministro agradecendo as sugestões dadas e
declarando que as mesmas seriam cuidadosamente estudadas
pelos órgãos competentes. Infelizmente, vieram depois as tais
frentes de serviço, sem planos e sem o objctivo de uma futura
rentabilidade.
São essas as informações sinceras que presto ao ilustre·
Senador c espero que, através do seu esforço, a zona norte
não permaneça no abandono.
Cordiais saudações. -Plínio Pompeu."
Radicado em S()bral, a cujo progresso se acha vinculado, como
empresário e proprietário rural, o ex-parlamentar oferece, assim, a
contribuição de sua experiência e de seu tirocinio ao estudo de um
problema angustiante, que, periodicamente, tanta inquietação sus·
cita e tantos prejulzos ocasiona.
Naquela progressista comuna, principalmente nos distritos de
Aracatiaçu e Taperuaba, segundo dados recolhidos de telegrama que
me foi enviado por Dom Valfrido Teixeira, Bispo Diocesano, a falta
de chuvas acarretou danos incalculáveis à agricultura e à pecuária,
cujos reflexos far·se-ão sentir acentuadamente na escassa safra do
corrente ano.
Mesmo malsinadas como se encontram, em função dos
lamentáveis precedé:ntes ocorridos em crises clin:táticas pretéritas, as
frentes de serviço continuam a ser postuladas pelas autoridades e li·
dcranças municipais, por se constitulrem em oportunidade
assecuratória de sobrevivência às famllias nordestinas.
Em Jaguaretama, por exemplo, o seu dinâmico Prefeito,
Francisco Alberto Borges reclama a assistência da SUDENE e,
através de telex que encaminhou à representação parlamentar do
Ceará no Congresso, indica como necessária a construção do trecho
rodoviário ligando aquele municlpio ao Banabuiu, e o qualifica
como de "indiscutível significação económica e social".
Diz, textualmente, aquele prestigioso lider municipal:
"Encareço interceder junto Ministério do Interior senti·
do inclusão programa obras emergência prosseguimento
construção estrada Jaguaretama a Banabuiu vg iniciada
através do DNOCS ensejo seca 1958 pt Acresce salientar jã
foram efetuados nli trabalhos terraplenagem pt Indiscutível
significação económica e social referido trecho rodoviário pt
Aguardo confiante atendimente essa justa reivindicação pt"
Cordialmente. - Francisco Alberto Borges, Prefeito
Municipal."
·
Mencione~se que, da mesma forma como ocorreu com a estrada
referida pelo chefe da edilidade jaguaretam~nse, a de lbicuitinga
(Morada No.va) a Quixadá, cons.tante do último plano de emergência, passou a ser solicitada reiteradamente pelos que residem naquela
faixa, não se justificando que deixe a mesma de ser restaurada,
passando a interligar duas das mais prósperas cidades do Ceará.
Por outro lado, hú interesse inusitado da parte dos caririenses,
no sentido de ser, afinal, tornada realidade a rodovia Crato·
Ouricuri, inserid:1 no Plano Rodoviário Nacional e até agora sem
qualquer indício de viabilizução, apesar da sua incontestada rele·
vüncia para o desenvolvimento do nosso Estado e o do vizinho Per·
nambuco.
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-83Tudo isso, Sr. Presidente, consubstancia a preocupação dos
ceurenses em, uma vez mais, atenuar as agruras da estiagem que
atormenta impiedosamente o Nordeste brasileiro.
Seria bem melhor que, ao ensejo de cada crise climática, já
dispusessem os órgãos governamentais de instrumentos eficazes,
para que niio tivessem que recorrer a soluções improvisadas e alea'tó·
rias.
Nelas são despendidos quase sempre recursos vultosos, de rentabilidade duvidosa e, por isso, francamente desaconselháveis.
Não é crível que, diante de um problema reaberto com
periodicidade, se teime por subestimá-lo e se lhe apontem fórmulas
de afogadilho.
Em plena era da tecnologia e da planificação é impossível
repetir-se erros que contrariam, frontalmente, os legítimos interesses
nacionais.
O Nordeste, com a SUDENE, o BNB e o DNOCS, não deve
mais afligir-se diante de uma calamidade que secularmente intranqUi·
liza a sua gente e aniquila a sua economia.
Com um mecanismo de reação à intempérie, acionado
apropriadamente, a região do Polígono suplantará os enormes obstá·
cuJos que a Natureza erigiu em seu árduo caminho, para provar a
extraordinária capacidade de luta do seu povo. (Muito bem!)
O .SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Na presente sessão
terminou o prazo para apresentação de emendas aos projetas de
Resolução, de autoria da comissão diretora, n9s:
·
57, de 1976, que altera dispositivos do Regulamento Adminis·
trativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972; e
58, de 1976, que altera o Regulamento Administrativo do
Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, e modifica·
do pela Resolução n9 67, de 1972, e dá outras providências.
Aos projetas não foram oferecidas emendas.
Nos termos regimentais, as matérias serão despachadas às
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando, para

a extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, a
seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 32,
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão
seu Parecer n9 II 8, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal
Marília (SP) a realizar operação de crédito no valor
CrS 7.0p0.000,00 (sete milhões de cruzeiros), tendo
Ptl\RECER, sob n9Jl9, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
juridicidade.
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-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 34,
1976 (apresentado pela Comissão de Economia cDmo conclusão
seu Parecer n9 122, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal
Paraguaçu Paulista (SP), a realizar operação de crédito no valor
CrS I.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9J23, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
juridicidade.
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-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 35, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 124, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Colina (SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9s 125, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
O SR; PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas.)

~~------------------------------·----------~

86• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 3 de jun~o de 1976
(Extraordinária)

PRESII;>t:NCIA DO SR. WILSON·GONÇALVES

Às 18 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Passa-se à

ORDEM DO DIA
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- Petrõnio Portella- Mauro Benevides- Virgílio
Tãvora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte MarizJessé Freire- Domício Gondim- Ruy Carneiro- Marcos Freire
- Paulo Guerra- Arnon de Mello·- Luiz Cavalcante- Teotõnio
Vilela- Augusto Franco- Gilvan Rocha- Lourival Baptista Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Eurico Rezcnde - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto
Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton
Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Magalhães
Pinto- Franco Montoro -Orestes Quércia- Otto Lehmann Benedito Ferreira- Lázaro Barboza- Mendes Canale - Accioly
Filho- Leite Chaves- Matios Leão- Evelâsio Vieira- Lenoir
Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A lista de presen·
ça acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo númerQ
regimental, declaro aberta a.sessão.

Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
32, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n9 118, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Marília (SP) a realizar operação de
·Crédito no valor de CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzei·
·ros), tendo
PARECER, sob n9ll9, de 1976, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-to; declaro-a encerrad~.
Em votação.

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretá·
rio.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentp ..;os:
(Pausa.)

1: lida a seguinte
Brasília, 2 de junho de 1976.

Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

Exm9 Senhor
Senador Magalhães Pinto
MO Presidente do Senado Federal

Comunico a V. Ex• que me ausentarei do País, a partir do dia 7
de junho, a fim de tratar de assuntos pessoais nos Estados Unidos.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os protestos
de minha mais alta estima e consideração.- Joio Calmon.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A Presidência fica
ciente. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 2:

Discussão, em 'turno único, do Projeto de Resolução n9
34, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n9 122, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista (SP) a realizar
operação de crédito no valor de CrS 1.000.000,00 (hum
milhão de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9 123, de 1976, da Comissão
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

-85Em 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 Redação.
O SR. PRESIDE!'/TE (Wilson Gonçalves) -Item 3:
Discussão, em .turno único, do Projeto de Resolução n~
35, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n9 124, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Colina (SP) a realizar operação de
crédito no valor de CrS 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9l25, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
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.)
Aprovado.
O 'projeto vai à Comissão .de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada a maté.ria constante da Ordem do Dia.
Sobre a inesa, redações finais dos Projetas de Resolução n's 32,
34 e 35, de 1976, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e
que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo s'r. 19-Secretário. (Pausa.)
São lidas as seguintes
PARECER N9 404, DE 1976
Comlssio de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n9 32, de 1976.
Relator: Senador Orestes Quércla.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n9 32, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Marília (SP) a
realizar operação de crédito no valor de CrS 7.000.000,00 (sete
milhões de cruzeiros).
·
Sala das Comissões, 3 de junho de 1976. - Danton Joblm,
Presidente -Orestes Quércla, Relator- Otto Lebmann - Mendes
Can~le.
ANEXO AO PARECER N9 404, DE 1976
Redação final do Projeto de Resolução n9 32, de 1976.

valor de CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), com a Caixl:
Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinada a financiar os
serviços de pavimentação asfâltica a serem executados em vias públicas daquela cidade.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-·
cão.
PARECER N' 405, DE 1976
Comlssio de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n9 34, de 1976.
Relator: Senador Otto Lehmann
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n9 34, de 1976, que autoriza a Prefeitur:. Municipal de Paraguacu
Paulista (SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS
1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros).
Sala das Comissões, 3 de junho de 1976. - Danton Jobim,
Presidente - Otto Lehmann, Relator - Orestes Quércia - Mendes
Canale.
ANEXO AO PARECER N9 405, DE 1976
Redação final do Projeto de Resolução n9 34, de 1976.
Faço saber que o Senado. Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, - - - - ·
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 , DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista,
Estado de Sio Paulo, a realizar operaçio de crédito no valor de
CrS 1.000.000,00 (hum mllhio de cruzeiros),
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Paraguacu Paulista, Estado
de São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro
fixado pelo item III do art. 29 da Resolução n' 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar 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 os
serviços de pavimentação asfâltica a serem executados em vias públicas daquela cidade.
· Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N9 406, DE 1976
Comlssio de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 35, de 1976.

Relator: Senador Orestes Quércla
Faço saber que o .senado Federal aprovou, nos tcrl'nos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente,,
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
· n9 35, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Colina (SP) a
promulgo a seguinte
realizar operação de crédito no valor de CrS 2.300.000,00 (dois miRESOLUÇÃO N9
, DE 1976
lhões e trezentos mil cruzeiros).
Sala das Comissões, 3 de junho de 1976. - Danton Joblm,
Autoriza a Prefeitura Municipal de MarOia, Estado de Presidente- Orestee Quércla, Relator- Otto Lehmann - Mendes
Sio Paulo, a realizar operação de crédito no v~lor de Canale,
CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros).
ANEXO AO PARECER N9406, DE 1976
O Senado Federal resolve:
Art. J9 ~ a Prefeitura Municipal de Marllia, Estado de São
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, ,os parâmetros fixados
pelos itens II c III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado
· 'federal, a fim de que possa realizar ~ma operação de crédito, no

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 35, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c cu,
, Presidente, promul·
go a seguinte
·
·
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Autorlu a Prefeitura Municipal de Colina, Estado de Sio
Paulo, a realizar operaçio de crêdlto no valor de CrS
1.300.000,00 (dois mllhCJes e trezentos mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. tv t. a prefeitura Municipal de Colina, Estado de
São Paulo, autor'izada a elevar, temporariamente, os parâmc·
tros fixados pelos itens I, li e lll do art. 2v da Resolução nv
62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar
uma operação de crédito, no valor de CrS 2.300.000,00 (dois
milhões e trezentos mil cruzeiros), com a Caixa Económica
do Estado de São Paulo S.A., destinada a financiar os servi·
ços de pavimentação asfâltica a serem executados cm vias
públicas daquela cidade.
Art. 2V Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - As reda·
ções finais lidas vão à publicação.
Sobre a me.sa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. J9.
Sccretârio.
São lidos c aprovados os seguintes
REQUERIMENTO NVl39, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen·
de publicação, para imediata discussão c votação, da redação final
do Projeto de Resolução nv 32, de 1976.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1976.- Ruy Sa~tos.

53

REQUERIMENTO Nvl40, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen·
sa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcdação final
do Projeto de Resolução nv 34, de 1976.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1976.- Ruy Santos.
REQUERIMENTO Nvl41, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de públicação, para imediata discussão e votação, da redação final
do Projeto de Resolução nv 35, de 1976.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1976.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Aprovados os
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das redações finais
dos Projetes de Resolução nvs. 32, 34 c 35, de 1976, anteriormente li·
das.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução nv 32, de
1976. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação. ;
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Passa-se, agora,' à
apreciação da redação final do Projeto de Resolução nv 34, de 1976.
Em discussão.
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Passa-se, nesta
oportunidade, à apreciação da rcdação final do Projeto de
Resolução nv 35, de 1976.
Em discussão a rcdação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
· . Aprovada.
P>'matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

Concedo a

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao renovar nosso apelo ao Presidente da República no sentido
de manter a independência do SASSE, que tão relevantes serviços
vem prestando, vamos ler, para que conste dos Anais do Senado
Federal, a palavra de Olindo de Oliveira Maia, Presidente da
Sociedade Beneficente dos Afiançados da Caixa Económica Federal,
no dia 21 de maio passado, quando o SASSE. festejava o seu 19v ano
de existência e de màgníficos serviços prestados aos funcionârios da
Caixa Económica Federal:
"Pelo transcurso do 19• anivcrsârio do advento do·
SASSE, que se registra no dia 21 do corrente, a SBACE, pc·
los seus dirigentes, sente-se no dever, participante que foi da
criação desse órgão considerado modelar da Previdência
Social do Brasil, merecendo elogios das maiores au;,--idades
no assunto, de todas as partes civilizadas do mundo, de dizer
algumas palavras alusivas a tão importante acontecimento.
Antes que outros falem por nós, autoridades, setores,
organizações, grupos, tecnocratas (uma nova casta de
indivíduos que estâ surgindo e ameaça levar o mundo c a·
humanidade para rumos alheios à sua vontade), falemos nós,
os interessados, sem mentores, nós e nossas famflias, o que
representa, em iguais condições do salârio que percebemos
da Caixa Económica Federal pelo nosso trabalho, esse
património construído com suor, lâgrimas e sangue, por toda
uma classe, em que o idealismo de Antônio Cornélia
Pompéia, C. J. Assis Ribeiro, o atual Senador da República,
Tarso Outra, economiârio; antigo Ministro da Educação do
Governo Costa e Silva, transformou em realidade, que tanta
dor de cabeça vem causando aos seus inimigos tradicionais
que, no curso de quase quatro lustros, nada conseguiram
inovar para humanizar e tÓrnar mais eficiente a Política
Previdenciâria-Médico-Hospitalar do INPS, que nos causa
tanta amargura em declinar esse nome, embora· a·
propaganda dispendiosa entrando pela nossa casa adentro
tente criar uma imagem que não corresponde à realidade que
conhecemos como todos os seus segurados.
Extinguir o SASSE, pura e simplesmente, pelo suposto
crime de oferecer padrão de atendimento médico-hospitalar
superior ao INPS, é um atentado dos mais monstruosos e
indignos, não só contra o SASSE, como contra os próprios
segurados· do INPS, que poderiam ter o SASSE como
modelo, e com o seu desaparecimento ficariam as esperanças
definitivamente frustradas de terem um Instituto também à
altura da massa imensa de assalarhldos que movimenta, noite
e dia, as suas casas de saúde, ambulatórios e guichês, pedindo
e implorando o que têm direito, sem uma assistência
razoavelmente satisfatória.:
Ainda não podlamos admitir, mas hoje admitimos,
diante dos fatos que se desenrolam ante aos nossos olhos, que
falece, lamentavelmente, aos assessores do Ministério da
Previdência e Assistência S.oçial a capacidade de criar, de ino~

,,~
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-87var, de reformular, de vencer os desafios, dentro de um mundo em constante evolução, e confessando os nossos inimigos
gratuitos essa incapacidade e essa ausência de sensibilidade
tão necessária para quem lida com a sorte do bem-estar moral e material de uma comunidade, e não tendo nada a oferecer, acharam mais cómodo esconder a sua incompatibilidade,
o seu desajustamento na era em que vivem, quedando-se para
o acostamento da larga estrada democrática, do avanço
social, através um diálogo vis a vis, que luta o Chefe da
Nação para construir.
Destruir o SASSE, quando este deverta constttutr o·
ponto de partida para os estudiosos do problema
previdenciário, que colheriam os elementos necessários à
formação de uma nova estrutura da velha e gigantesca
máquina de tão importante Sistema que, honestamente, em
nome da verdade, está emperrada e funcionará menos ainda
para os que nela já estão e padecem e esse padecimento
aumentará mais ainda com o contingente de mais de 80.000
que irão engrossar a interminável fila do's necessitados, é o
que pretendem.
Concluíram os catedráticos da Previdência que o SASSE
uitrapassou os limites das conquistas sociais do mundo. ~
tudo isso concebível na cabeça de homens sensatos? Já não é
hora mesmo de constatar que o INPS está superado no
tempo e no espaço? Ou o mal, a raiz do mal, não estaria na
permanência de mesmos homens ditando a filosofia da
previdência ·Social, durante longos anos, que caiu na rotina,
ficando rota e como um trapo velho qualquer, justamente
numa área em que a renovação deve ser uma constante para
não perecer.
A hora é de construir. Esse é o pensamento dominante
do digno e honrado Primeiro Mandatário da Nação
brasileira, General Ernesto Gefsel, que, em recente
pronunciamento de larga repercussão em todo País, na
Bahia, proclamou a necessidade de um maior contacto entre
governantes e governados, "para que se conheçam
reciprocamente".
Não são essas palavras do Exm9 Sr. Presidente da
República mero jogo de retórica. ~ um desejo sincero de
quem quer governar o Brasil dentro de suas realidades,
conhecendo-as, para saber dominá-las.
E para enfrentar essas realidades, co~ocando-se em
posição de verdadeiro estadista, acima de parttdos, de grup?s
e de subgrupos, com os seus preconceitos, interesses pessoa~s,
egoísmo, que toda a visão de um dirigente, qu: sua Ex• nao
despreza o contacto com o povo, ao contráno, procura e
estimula, porque entende no seu alto discernime~to s~r e~te o
caminho mais curto para ascultar as asptraçoes das
coletividades, pois cada uma delas tem o seu problema, e, em
determinados momentos, somente a. palavra do Supremo
Comandante pode calar as suas dúvidas e apreensões.
Todavia, ao ensejo da passagem de ti!o gráta efeméride
para todos os economiários, que é o 199 aniversário da
.fundação doSASSE, o que podemos prometer a todos os nossos caros companheiros é que estamos fiéis aos ideais dos
criadores do SASSE e daqui por diante, por uma questão

de honra, redobraremos a nossa energia e:esforços, lutando
em todas as frentes, para que seja 'melhor ainda, custe o que
custar, não só o atendimento médico-hospitalar, como
também de previdência social, pois as grande~. causa~ não.
morrem, transformam-se, ressurgem-se das próprias ctnzas,
mais vitoriosas do que nunca. ·
Nós acreditamos em nós e temos razão· para assim
afirmar. Acreditamos em nossa luta, porqu~ estamos a
serviço de uma causa que não perténce a grupos mas a uma
coletividade inteira."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para:
a ordinária de amanhã a seguinte
·

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 172, de 1976, do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, de discurso do Presidente da República, General
Ernesto Geisel, pronunciado por ocasião de sua visita oficial à
Inglaterra, e publicado no Jornal de BrasOia, em 06 de maio de 1976 ..
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 208, de 1976,.db
Sr. Senador Otair Becker, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo General Ayrton Pereira
Tourinho ao assumir o Comando da Escola Superior de Guerra.

-3Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 374, de 1976), da Emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 I06, de 1975 (n 9 1.346C/75, na casa de origem), que regula a situação dos imóveis
adquiridos pelo Sistema Financeiro 'da Habitação, em caso de morte
presumida do adquirente. ·
-4Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
188 de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a
obrlgátoriedade de os "cartões de crédito" conterem a fotografia e o.
CPF do portador e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 307 a 309, de 1976, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça- 19 pronunciamento: pela constitu·
cionalidade ejuridicidade do Projeto, com as emendas que apresenta
de n9s 1 e 2-CCJ; 29 pronunciamento: pela constitucionalidaQe e
juridicidade do substitutivo da Comissão de Economia, com ~s;
emendas de n9s I e 2-CCJ anteriormente apresentadas e que ratifica: e
- de Economia: favorável ao projeto, nos termos do
substitutivo que oferece:
O SR. PRESIDENTE (Wilson Go~çalves) - Está encerrada a
sessão .

(Levanta-se a sessão às 18 horas e50 minutos.)

87• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8"' Legislatura,
em 4 de junho de 1976
PRESIDtNCIA DO SR. WILSON GONÇALVES

As 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

II- dez por cento (10%) ao completar dez (lO) anos;
111- quinze por cento (15%) ao completar quinze (15) anos;

Adalberto Sena - t\ltcvir Leal - Evandro Carreira - Cattete
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa - Henrique de La Rocque - Hclvídio Nunes - Mauro
Benevidcs- Wilson Gonçalves- 1\gcnor Maria- Dinarte Mariz
- Ruy Carneiro - Marcos Freire - Luiz Cavalcante - Heitor
Dias - Ruy Santos- Eurico Rezcnde - Roberto Saturnino Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Capanema Franco Montoro - Orestes Qué:rcia - Mendes Canale - Leite
Chaves- Evclásio Vieira- Lenoir Vargas- Daniel Krieger.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçaives)- A lista de presença acusa o comparecimento de 30 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 SENA~ Nt 1~, DE 1976
Institui adicional por tempo de serviço aos trabalhadores
resldos pelo Decreto-lei n' !1.452, de 11 de maio de 1943
(Consolldaçio das Leis do Trabalho).
O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 Fica institu!do adicional por tempo de serviço, aos
5.452, de )9 de m~io de
1943 (Consolidação dus Leis doTrabulho), nas seguintes bases:

t~abalhadores regidos pelo Decreto~lein9

I- cinco por cento (5%) ao completar cinco (5) anos;

IV- vinte por cento (20%) ao completar vinte (20) anos;

v-

vinte c cinco por cento (25%) ao completar vinte e cinco

(25) anos:

VI·- trinta por cento (30%) ao completar trinta (30} anos;
VIl -trinta e cinco por cento (35%) ao completar trinta e cinco
(35) anos;
·
Art. 2' O adicional por tempo de serviço integrará o salário e o.
acompanhará em suas osc~lações.
Art. 31 O cômputo do tempo .de serviço para o empregado au- ·
ferir a vantagem prevista no artigo primeiro desta lei será aquele
prestado à mesma empresa.
Art. 49 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário. ·
Justlflcaçio
Como medida de administração salarial com o tim de coibir o
que ocorre, na maioria das vezes, que um empregado recém-admi· ·
tido percebe remuneração idêntica à de outro empregado com dez
( 1O) ou mais anos de serviços, é a intenção visada pelo presente proje- ·
to de lei.
Para coibir essa distorção, preconiza a propositura, de modo a
criar para as empresas a exigência legal de conceder a seus emprega-

-89dos, ainda que prestando trabalho de igual valor, na mesma funçi!o,
um adicional por tempo de serviço, como prêmio de antigUidade, adicional esse que deverA inte$rar-se aos seus salários.

ParAgrafo único. Continuam em vigor as disposições legais
transitórias ou de emergência, bem como as que não tenham apli·
cação em todo o território nacional.

Art. 29 . O presente Decreto-lei entrarâ em vigor em 10 de no:
Serâ, desse rriodo, decorrência legal para estimular a anvembro-dc
1943.
tigUidade dÔ empregado; que h~je só ..é admitida na·· legislação
,trabalhista em ocorren4o Quadro de Carreira devidamente organiza·
do, nos termos do disposto nos parágrafos 29 e 39 do artigo 461 da
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1943; 1229 da Independência e 559
Consolidaçi!o das Leis do Trabalho, de diflcil e complexa estrutuda República - GETÚLIO VARGAS - Alexandre Marcondes FI·
~~ç!o,.motivo pelo 'lu_a! ni!o têm as empresas dele se socorrido.
lbo.
Os adicionais·constituem, pois, vantagens pelo trabalho feito no
:tempo (pro labore facto) e com tal medida na esfera tràbalhista, co·mo é utilizado pela Administração Pública (~ nas empresas privadas.
'quando haja Quadro de Carreira organizado), os empregados mais
antigos na funçi!o não correm o risco de ter os seus salârios equiparados aos mais novos, chegando, às vezes; o empregado com cinco (5)'
! ou mais anos de função perceber salârio idêntico ao do recém·
admitido na mesma função.

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

OSR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O projeto lido se·

rã pÚblfcado e remetido às Comissões compctentes,(Pausa~)
Hã oradores inscritos.

a

Concedo palavra ao nobre Senador Orestes Quércia.·.
Ganham pelo prescrito na propositura as empresas e os empre;
gados mais antigos, sem prejulzo dos mais novos que teriam como
1
mínimo salarial o lixado por suas respectivas categorias, em acordo,,
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP. Pronuncia o seguin·
ou em dissldios coletivos.
_te discurso.)- Sr. Presid.ente, Srs. Senadores:
As empresas ganham porque, podendo estimular seus emprega·
dos antigos, contariam sempre com _sua lealdade.
Os empregados ganham porque, estimuládos devid!IIÍlCnte, con·.
·tribuiriam de maneira mais eficiente não só para o desenvolvimento
de suas empresas, como também para a melhoria de sua condição·
,familiar e social.
'
Cábe aqui as ponderações do Prof. Hely I.,opes Meirelles, em
seu excelente Direito Administrativo Brasileiro, ao justificar a
generalização desse adicional a quase todas as categorias de servido·
:res das repartições centralizadas e das entidades autárquicas, que
."louvâvel a sua adoção pelo sentido de justiça que tal acréscimo apresenta para aqueles que hã mais tempo se dedica·m ao serviço público,
:e nos quais se presume maior experiência 'e mais eficiência no
desempenho de suas funções, o que justifica o acréscimo estipendiârio, sem correr os azares de uma eventual promoção".
Em face do exposto, submetemos o presente projeto de lei· ao
estudo e superior apreciação de nossos· ilustres pares do Congresso,
Nacional.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1976. -Orestes QuErela.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N9 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943
Aprova a Con110lldaçlo das Leis do Trabalho.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe.re o art. 180 da Constituiçi!o, decreta:
· Art. 19 Fica apro~ada a Consolidação das Leis do Trabalho,
'que a este Decreto-lei. acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente.

Quan.do se volta mais uma vez a discutir o problema da loc~liza:
ção do Aeroporto Internacional de São Paulo, não poderíamos dei'xar de trazer ao conhecimento e consideração desta Casa estudos e
'ponderações que julgamos de expressiva oportunidade e que, a nosso
'ver, levam à conclusão que Viracopos é a melhor solução.
Sendo natural que as condições técnicas de um aeroporto
internacional determinem a possibilidade de utilização' dos equipa.mentes em uso e dos projetados para os próximos 20 anos, o primei·
ro fator determinante de um projeto é obviamente sua adequação às
aeronaves previstas.
. Atualmente, a frota comercial em operação no mundo pode ser.
analisàda em função dos B-721, B-737, B-747 e B-707 da Boeing, dos
ÔC-7, DC-8, DC-9 e DC-10 da Douglas,' dos L-1011 e L-500 da·
Lockheed, dentro da família dos subsônicos e do Concorde como pri
meirq l?embro da f~mília supersónica.
Dos citados equipamentos, os que exigem maiores pistas são os·
B·707, DC-8 e L-500. O comprimento das pistas é sempre calculado
'tendo em vista· cada equipamento nas piores condições de tempo, de
densidade de ar e de carga mâxima. Para as condições existentes em
Viracopos, aeroporto em pleno funcionamento no Município de
Campinas, o comprimento necessário da pista seria de 4.000 metros,
para permitir a utilização de todas as aeronaves em uso ou em proje·
to (Estudo: Alrcraft Characteristlcs for Major City- C.T. pâg. 195)
Este número - 4.000 metros - poderâ ser adotado com boa
margem de segurança até o fim do século, dada a tendência atual dos
novos projetes em perseguirem sempre soluções técnicas que evitem
pistas de grandes dimensões, como bem prova o caso do supersõnico
Concorde .
Além do fato r comprimento de pista, a caracterização dos obstâ·.
cu los naturais e condiÇões meteorológicas locais são .parâmetros
:fundamentais e até determinantes de um projeto de aeroporto.

-90,\ dist:incia do aeroporto aos centros geradores de passageiros é
componente para escolha de alternativa.

Mas supor que Viracopos, :1 75 km, seja distilnciu demasiada é
pum desinformação.
·

Esl:ls considerações iniciais são nccessârias a uma apreciação
prévi;1 do problema tratado. E o fazemos de maneira sucinta, por
p:1reccr-nos que em nosso Estado, desprezando prioridades funda·
mentais, o Governo se propõe ao gasto faraónico de 600 milhões de
dól:m:s para construir um novo aeroporto em lbiúna(orçamento for·
necido pelo Diretor do Departamento Aeroviário do Estado de São
Paulo).

O Aeroporto Internacional de Los Angeles ficará a 97 km, do
centro da cidade, de Marita, a 70 km de Tóquio, o Maplin a 88 km
de Londres, c isto revela a tendência internacional quanto à distância.

t:~mbém

E.~ta

aventura de discutível oportunidade e discutível .mérito,
envolvendo a cifra de 600 milhões de dólares, merece uma anâlise c
um da bate mais amplo. Uma decisão dessa importância não pode fi.
car adstrita ao talante de dois ou três tecnocratas. Deve o Governo
do Estado de São Paulo, antes de uma definição conclusiva, abrir o
assunto :1 um debate mais amplo, porque, para muita gente, a opção
por lbiúna parece inviável e despropositada.
,\ n:lliscmos o assunto:
Colocando em debate o c~tudo alternativo entre a construção
do Aeroporto Internacional de lbiúna ou ampliação do de Viracopos, :llgumas considerações se fazem necessárias.
O Aeroporto de Viracopos, com pista de 3.240m, através de um
:1umento de 760m, ou seja. de 23%, estaria adequado a receber todos
os tipos de aeronaves.
Os seus obstáculos naturais são de 500m a 22km, na direção de
Brag:1nça P:IU!ista c de 470m a 98km, na dircção de São Paulo, permi·
tindo operação cm todos os sentidos.
P:1ra que se tenha uma idéia das favombilidades das condições
topográficas, basta citar que o Galeão tem bloqueio total ao norte, a
partir de 34km, c ao sul, obstáculos de 1.020m a 25km e de 888m a
li km.
Viracopos tem as melhores condições meteorológicas da Améri·
ca Latina. Já houve caso de interdição de todos os aeroportos·do
Centro-Sul do Continente e Viracopos atendeu a todos os aviões que
opcr:1vam nesse dia.
Conforme o Prof. Celestino Rodri.gues cita em seu livro Crise
nos Transportes, Viracopos i: conhecido pelos pilotos internacionais
como o Aeroporto Internacional ideal •. não só para o Brasil, como
paru todo o mundo.

t uma brutal teimosia tentar desconhecer opiniões de técnicos
consagr:1dos c de veteranos pilotos internacionais.
M:1s parece que todas essas vuntagens estão sendo preteridas
por uma outru solução, que implica em gasto estimado em 600 mi·
lhões de dólares. Esclareçu-sc, ainda, que são dólares estimados, que
nunc:1 coincidem com os reais, visto os constantes erros de previsões
J:\Ovcrn;lmcntais, que são também uma constante na avaliação do
custo de grandes obras: como ocorreu· com a Ponte Rio-Niterói,
Transamazõnica, Aeroporto do Galeão.
A solução de adaptação de Viracopos, estimada em 200 milhões
de dólurcs, propiciurá economia de 400.milhões de dólares, isto sem
levar cm conta prazos mais curtos e continuidade de operação do
mesmo.
No mesmo momento, colabora com nossa analise à abertura de
concorri:nciu puru execução da Via-Norte, cuja viabilidade incluía,
na relação benefício-custo, o tráfego de Viracopos como Aeroporto
Internacional de São Paulo.
Deixamos paru discutir cm último ,lugar, o "aspecto distância"
aos centros geradores de pussageiros, onde lbiúna, que se situa a
25 km mais próximo do Centro de Sã·o Paulo, se apresentariu no
aspecto como melhor solução.

Perguntamos então: i: razoável um gasto de 400 milhões de dóla·
rcs a mais para economizar 15 minutos de vingem terrestre aos
usuários do aeroporto?
A seguir, tentaremos fazer uma rápida análise sobre a via·
bilielade da aplicação dos 400 milhões de dólares, importância que será investida a mais, se a opção for lbiúna, comparando com uma
possível aplicação da mesma quantia em outro tipo de obra não me·
nos importante e que tem sido motivo de preocupação do Governo:
construção de Metrõ.
Se a opção for lbiúna, teremos para os 5.000.000 de passageirosano (Congonhas e Viracopos- números de 1975), levando em conta
os 15 minutos de economia, um benefício de 1.250.000 homens/hora
por ano (os 5.000.000 de passageiros multiplicados por 0,25 de hora),
Se, no entretanto, o Governo decidisse por Viracopos e destinasse os 400.000.000 de dólares para a construção do Metrõ, nós
teríamos (também aos preços de 1975) a possibilidade de construir
133 quilõmetros de linha, um trecho 6 vezes maior do que o existente
hoje em São Paulo (20 km). Se o trecho atual em São Paulo atende a
500.000 passageiros por dia, num total de 182.500.000 por ano,
concluímos que, com o novo trecho, teríamos um atendimento 6
vezes maior, o que atingiria um total de 1.095.000.000 de passageiros
por ano. Admitindo-se que, com a ampliação do Metrõ, o usuário
possa vir a economizar meia hora de tempo, teríamos um benefício
de 547.500.000 homens/hora por ano.
Para concluir então: se o Governo optar por lbiúna, tendo em
vista a economia de 15 minutos de estrada, teremos um benefício,
para a Nação, de 1.250.000 homens/hora por ano. Se, por outro
lado, o Governo optar pela solução mais lógica, que é Viracopos, e
aplicar a economia de 400 milhões de dólares na construção de Me·
trõ, teremos um beneficio, de 547.500.000 homens/hora por ano, isto
é, uma vantagem 438 vezes maior para São Paulo e para o Brasil.
Em razão de todos esses argumentos em favor da evidência
meridiana, esperamos que· o Governo de São Paulo tome a decisão
mais adequada aos interesses nacionais, optando pelo Aeroporto
Internacional de Viracopos. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:

O Jornal de Brasflla em sua sessão "Decálogo", número de 28
de maio último, publica a seguinte nota sob o título "O Ministro":
"IV LHÕES)

O MINISTRO (UMA CASA POR

6 MI-

Anotem para os próximos dias uma mudança de endereço: o Ministro du Fuzenda, Mário Simonsen, deixa a casa
onde mora atualmente (que foi construída pelo Banco do
Brasil para seus presidentes, no tempo de Nestor Jost), e vai
para uma novu "residência oficial", adquirida pelo Ministé·
rio da Fuzenda, por CrS 6 milhões.
Fica muis ou menos na altura do Centro Comercial Gilberto Sulomão.

' ' • •I·,•

.. •
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..:..9(O Ministro Simonsen não gostou da casa do Banco do
Brasil. Também não examinou a hipótese de mudar-se para a
Península dos Ministros, onde há uma residência ministerial
que começou a ser desprezada pelo ex-Ministro Delfim Netto.
Imagine-se se o próximo Ministro da Fazenda não gostar da casa que Simonsen ~omprou agora."
Sr. Presidente, se verídica esta notícia, justamente quando o
Governo inicia um rigoroso plano de contenção da inflação, com
medidas muito drásticas, inclusive aquela de contenção de crédito,
esta aquisição de mais uma vivenda ministerial só encontraria respal·
do naquele velho e maroto rifão:
"Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.)

Concedo a

S. Ex• não está presente,
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Iniciei aqui, há algum tempo, uma campanha em favor dos pro·
fessores, e está havendo certa confusão no qt•e tange aos seus venci·
mentos.
Recebi, hoje, inúmeros telefonemas e, também, alguma~ visitas,
perguntando se o venc.imento do professor de ensino secundário, de
acordo com a lei, vai ser, na realidade, em torno de CrS 6.000,00, e
mais 17% de incentivos, perfazendo, assim, um total de CrS 7.020,00.
Não, Sr. Presidente. Este é um vencimento do titular universi·
tário e não do professor de ensino médio. Vou abordar o assunto
com as palavras do próprio Diretor do DASP em resposta a um dis·
curso que fiz, publicado em muitos jornais, daqui e de outras ci·
dades. Aqui está uma publicação em negrito: "Darei acusa senador
ao receber criticas".
Sem entrar na parte polémica, apenas direi o que interessa, natu·
ralmente, aos professores, que é o seguinte:
"Os vencimentos dos professores de 19 grau (antigo
ginásio), são os seguintes: os com 20 horas de trabalho se·
manai recebem, além do salário de CrS 2.800,00, uma gratifi·
cação sobre a produção cientifica, mais os incentivos e os adi·
cionais por tempo de serviço com isso chegando a CrS
3.080,00. Os de 40 horas semanais, recebem salários de CrS
5.600,00, mais incentivos e adicionais perfazendo CrS
6.300,00."

Ele se refere ao professor de ensino de 19 grau, ao professor
titular, ao professor catedrático, cujos vencimentos estão em torno
de CrS 4.000,00, de acordo com a nova lei, e mais 17% de incentivos,
correspondendo, naturalmente, a uma gratificação de CrS 680,00.
Então, se o professor recebe CrS 4.000,00, com esta gratificação fi.
cará com CrS 4.680,00.
Não me reporto à gratificação por tempo de serviço, porque, é
óbvio, todos os funcionários do serviço público, sem exceção, a rece·
bem. Não é uma conquista alcançada pelo DASP, mas propor·
cionada pelo Congresso Nacional, quando elaborou o Estatut~ .dos
Funcionários Públicos Civis da União. Tive a honra de prestdlr a
Comissão encarregada do exame daquela matéria. Durante lO anos,

aproximadamente, coube-me a Presidência da Comissão de Serviços
Públicos, e tive sempre a colaboração de grandes companheiros,
como o saudoso Deputado Raul Pilla, como o saudoso Senador
Paulo Sarazate, como o saudoso Deputado Adaucto Lúcio Cardoso,
como o caríssimo ex-Deputado Lopo Coelho, como o dedicado ex·
Deputado Ary Pitombo, como o ex-Deputado Marechal Mendes de
Moraes, que também fazia parte dessa Comissão, como o saudoso e
eficiente Deputado Menezes Cortes, que vinha sempre trazer a con·
tribuição da sua inteligência e da sua dedicação a todos os problemas
de interesse coletivo.
De modo que não foi uma conquista dada pelo DASP, e sim
pelo próprio Congresso Nacional, através da Lei n9 1.711, de 1952Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Quero dar esta explicação porque estão surgindo várias perguntas, estou recebendo aí uma saraivada de indagações em torno de
vencimentos, é verdade que houve um ligeiro aumento para os professores em face da nova lei, porque até então era um ordenado de
fome.
Mas, assim mesmo, ainda é muito pequeno o vencimento para
um professor titular de estabelecimento do Governo, de estabelecimento de ensino federal e, no Rio de Janeiro, temos vários - a
Escola Clóvias Salgado, a Escola Técnica Nacional, o Instituto de
Aplicação, que é uma escola modelo, o Colégio Pedro II e muitos
outros. Um titular ganhar 4 mil cruzeiros e mais essa gratificação de
17%, sem falar na gratificação por tempo de serviço, reputo muito
pouco. Os funcionários que estão me ouvindo devem estar achando
ridículo esses vencimentos, não só os que estão me ouvindo, os que
estão aqui dentro do Congresso, como também aqueles que estão lá
fora, no Judiciário e no Executivo.
Sr. Presidente, outro assunto que me traz à tribuna é o caso da
luta que travamos para o cumprimento das nossas leis. Lembro-me
de que quando era Deputado elaboramos uma lei a respeito das pen·
sões dos militares e, nela coloquei um dispositivo em favor das filhas
dos militares. Vinte anos mais tarde, já no Senado, defrontei-me com
uma mensagem do Governo retirando aquele dispositivo; que a filha
do militar quando se casasse perderia essa pensão. Travei uma luta
aqui. Foi uma coincidência voltar ao Congresso, pois estive ausente,
de 1967 até 1970.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Aliás, ausência lamen·
táve!.e lamentada.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado".
V. Ex• é sempre muito generoso e muito fidalgo.
Mas, então, voltei e tive oportunidade de lutar, aqui, em favor
da reconquista daquela pretensão tão sentida dos militares. Afinal, o
Presidente da República, o Ministro do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica foram sensíveis aos apelos do Congresso e não permiti·
rama queda do dispositivo e a rel-)osição daquela conquista anterior.
Passo a ler notícia de O Globo, do dia 13 de novembro de 1974,
que diz:
"CONTRAN REGULA USO DE QUEBRA-MOLAS.
- O Conselho Nacionul de Trânsito disciplinou ontem
a colocação de quebra-molas nas vias públicas, que devem
conter sinalizuçào de advertência uos motoristas.
Os sinais de advertência são: "área escolar" ou "crian·
ças", plucu de limiÚJÇüo da velocidade a 20 km/h e advertên·
cia du existência do quebra-molas, que deve ser pintado com
fuixas oblíquus, amarclus c pretas, ultcrnadurncnte."
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Sr. Presidente, muito boa providencia. Essa decisão do
Outra missão importante do parlamentar, principalmente cm
CONTRAN foi normativa é claro, em face de um ato do Poder face das suas limitações, hoje, de elaborar leis, é o de, interpretando
Executivo que sancionou uma lei que tive a oportunidade de clabo· esses anseios, abordá-los na sua Casa, formulando críticas, quando ·
rnr. E quem a sancionou foi o honrado Presidente da República, o necessário, sugestões, alternativas, buscando a conscicntização do
General Ernesto Gciscl.
Governo pura necessidade de ampliação das medidas já existentes e
ta Lei n• 6.124, de 25 de outubro de 1974, que altera o art. 14 a criação das que possam dar um desenvolvimento melhor, um bcmda Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966- Cõdigo Nacional de estar melhor ao povo.
Trânsito.
Temos tentado cumprir a nossa missão, procurando focalizar os
A Lei a que me refiro reza o seguinte:
problemas nacionais, os problemas do nosso Estado, na tentativa de
ofcrcs:cr uma contribuição no Governo, cm prol de um melhor c mais
"Altera o ard1o 14, da IA!I IJ9 5.108, de li de setembro de
rápidÔ desenvolvimento nacional, com o abrandamento das
1966- C6dl1o Nadoaal de Trânsito.
dificuldades, das angústias do povo brasileiro.
O Presidente da República,
Na última segunda-feira, tivemos a oportunidade de tecer
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu considerações longas a respeito do serviço de enfermagem no País,
sanciono a seguinte Lei:
das deficiências desse tão importante setor na complementação do
Art. I• O artigo 14, da Lei número 5.108, de 21 de sctcm· serviço médico.
~hega·nos, agora, ao conhecimento, recorte de reportagem,
bro de 1966- Código Nacional de Trânsito- passa a vigo·
pubhcndn pelo Jornal do Brasil, que evidencia a pobreza educacional
rar com o acr®mo do seguinte item:
nas Escolas de Enfermagem do Brasil, c dele destacaríamos alguns
:·Art. 14, ................................· ... .
tópicos, numa comprovação de nossas palavras anteriores, da nossa
IX- disciplinar a colocação de ondulações transverposição em defesa da formação do maior número de nossos enfersais ao sentido da circulação dos veículos, cm vias de
meiros c enfermeiras:
trânsito local, bem como nas proximidades de escolas ou
outros estabelecimentos que ministrem instrução de I• c
"Depois de 25 anos atendendo a alunos carentes de re:!• graus, na forma cm que dispuser o Conselho Nacional
cursos e especializando-os na área da Saúde, a Escola
de Tr:insito."
Auxiliar de Enfermagem Branca Alves, em Petrópolis, está
Art. :!t Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaameaçada de fechar ·as suas portas. As dificuldades
ção, revogadas as disposições cm contrãrio.
financeiras são muitas c após quatro anos de· peregrinações
Brasnia, :!6 de outubro de 1974; 1539 da Independência
pelos Ministérios da Educação e do Trabalho, conseguiu
c 85• da República. - ERNESTO GEISEL - Armando
deste último uma verba de apenas Cr$ 8 mil e 400 cruzeiros.
FaJc:io."
Os gastos previstos para este ano, só com pagamento de
Sancionada no dia2S de outubro de 1974, c já o CONTRAN, di·
professores
e material de secretaria, somam mais de Cr$45
ligcntc, c louvâvcl, já poucos dias depois, conforme li na nota do O
mil, "sem contar com as emergências", diz a dirctora da es·
Globo, tomava as providências para regulamentar a aplicação desta
cola, Irmã Vera Bucno Bruzi. Acrescenta que começa a se
Lei. Mas nilo é o CONTRAN que vai mandar construir os quebrasentir
desamparada, pois as promessas de ajuda são muitas,
molas, frente aos estabelecimentos de ensino porque este encargo ge"mas não passam ainda de palavras". Hoje, a escola ceie·
ralmente é da Prefeitura, através da Secretaria de Viação c Obras
brará missa para comemorar seu quarto de século.
Públicas, com uma solicitação das próprias escolas, ou da Secretaria
A Escola Auxiliar de Enfermagem Branca Alves foi
de Educação.
fundada em 1951 pela Associação São Vicente de Paula. Re·
Mas, por enquanto, esta determinação está no papel, Sr.
conhecida pelo Governo federal como entidade filantrópica e
Presidente, porque leio constantemente nos jornais que crianças são
de utilidade pública, em 1954, desde esse ano se tornou uma
atropeladas c até mortas, muitas vezes, à frente das escolas. Citei, não
comunidade educacional especializada no campo da saúde,
faz tempo, o caso de um guarda que foi atropelado, lá cm São Cris·
como parte da rede de educandários da Associação funtóvilo, à frente de dois estabelecimentos, c, no mesmo dia, umà crian·
dadora.
ça, também atropelada, morrera. E acontece isso com muita frcqUên·
· Durante 24 anos, foi mantida pelo Hospital da Casa
cia cm vários locais, diante de várias escolas, não só no Rio de Janei·
Providência,
também pertencente à Associação São Vicente
ro como nas outras cidades do nosso Estado c também em outras
de Paula. Mas, no final de 1975, se desligou do Hospital Unidades da Federação, porque esta lei não foi feita para o Estado
embora ainda funcione no prédio anexo - que atende, em
do Rio de Janeiro; ela parte do Congresso para a Nação. O fato é
seus
140 leitos, grande número de indigentes. Isso porque a
que não está sendo cumprida.
Casa da Providência "não pode arcar com tantas despesas",
A minha presença nesta tribuna é para fazer um apelo aos
afirma a diretora Irmã Vera Bueno Bruzi.
Governadores, no sentido de que determinem aos Secretários de
- Agora, só podemos contar com a ajuda da Associa·
Educação e Cultura e de Viação e Obras o cumprimento da Lei
çüo São Vicente de Paula. Mas ela também passa por
nn• 6.124, de 25 de outubro de 1974, promulgada pelo Presidente Er·
dificuldades financeiras: está construindo a sede da casa
nesto Geiscl, portanto, lei do aluai Governo. E eles, então, que têm
provincial, no Rio.
o maior respeito e obediência ao Senhor Presidente da República,
que cumpram esta ·lei, porque, senão, estarão dando demonstração
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
de uma resistência, de uma incapacidade e, sobretudo, de abandono
aparte?
à letra da Lei. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Senador Evelásio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB :- SC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisilo do orador.)·- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O parlamentar tem na missão da interpretação dos anseios do
povo, de elaborar leis que possam proporcionar benefícios a esse
mesmo povo.
·

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Terei a oportU··
nidade de ouvir V. Ex•, apenas desejaria completar a leitura do
J ornai do Brasil:
:·~ cmboru nos conceda alguns empréstimos, não tem
cond1çoes de nos oferecer uma verba fixa para o fundo da
escola, observou a Irmã."

-93Desde 195 I, a Escola Branca Alves atende a alunos pobres da
comunidade, formando-os como atendentes e auxiliares de enfermagem, em cursos de 3 mil e 600 horas de duração. Porém, em
1973, modificou seu regime, transformando o curso de auxiliar de
enfermagem- anteriormente com dois anos- em um intensivo de
li meses, sem ter diminuído, no entanto, a carga horâria.
- Nós fizemos isso, com aprovação do Conselho Estadual de
Educação, em benefício de nossos próprios alunos. Sendo pobres,
não poderiam ficar esperando dois anos para iniciar o trabalho.
Com li meses de curso, têm condições de começar logo a carreira de
enfermeiro, disse a diretora da escola.
Atualmente, a escola atende, gratuitamente, a 24 alunos- "se
houvesse verba poderíamos prestar ajuda a muitos mais". Até 1975,
manteve o internato- "dâvamos casa e comida para os estudantes"
- mas por motivo financeiros, passou a funcionar em regime de
externato, apenas.
Diante da atual situação, qualificada pela Diretora como
"bastante grave", vârias pessoas jâ fizeram propostas para iniciar
campanhas. E como o resultado foi negativo- diziam à Irmã Vera
que a única solução seria a de ministrar um ensino pago. "Mas isso
nunca faremos, pois 11ão deixaremos de lado nosso real objetivo que
é o de atender às pessoas pobres".
Depois de quatro anos' em contato com o Programa Intensivo
de Preparação de Mão-de-Obra- PIPMO, do Ministério do Trabalho, a Irmã Vera conseguiu de seu diretor, Sr. Luiz Gonzaga Neto,
uma ajuda financeira de Cr$ 8.400,00 para continuar com· o curso de
atendente de enfermagem. Do Ministério da Educação, Sr. Presi·
dente e Srs. Senadores, a Escola de Auxiliar de Enfermagem de Petró·
polis não conseguiu nada. Durante anos percorrendo salas, ante·
.salas e corredores do Ministério da Educação não conseguiu absolutamente nada.
~ o que nós temos falado aqui e defendido. Se o Governo Fe·
deral cobrasse nas universidades oficiais teria, no mínimo 60% do
orçamento para destinar para o ensino fundamental. Poderia· e deveria o Governo cobrar, também, no 29 grau, estender ao 29 grau o
programa do crédito educativo. Assim estaria solucionado o problema da educação neste País. Entretanto o Governo, que é re·
volucionârio, o Governo, que surgiu para inovar, para modificar o
que estava errado, continua a deixar os erros a se acumularem.
Ouço com muito prazer o Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Agradeço a oportunidade que V. Ex• me defere e quero louvar a ini~iativa de V. Ex•,
que, embora ·preocupado, e muito ocupado com os problemas de
Santa Catarina, defende aqui os· interesses do Estado do Rio de Janeiro, caracterizando, com isso, não a omissão dos parlamentares fluminenses e cariocas, que não posso, abosolutamente, fazer essa injusti·.
ça àqueles eminentes colegas, mas V. Ex• com isso prova que o seu
mandato não é de Senador de Santa Catarina, é de Senador da Repú·
blica. Atualmente, o ensino de enfermagem no Brasil ainda está
rriuito carente, os esforços do Governo. -é preciso que se confesse
-não frutificaram como deveriam. O que salva este País ainda, ou o
que torna o problema menos angustiante, é o auxiliar de enfermagem. Se não fosse essa classe, os nossos hospitais teriam dificuldades insuperáveis, jâ que o enfermeiro graduado, ou ll enfermiero em
termos de ensino superior é· em número muito escasso neste País. O
discurso de V. Ex• convoca a atenção do Governo para esse
problema. No que diz respeito ao caso específico da Escola de Enfermagem de Petrópolis, temos que. procurar uma solução, porque
V. Ex• pintou com as cores mais negras a situação pré-falimentar daquele estabelecimento. E, como é dever de todos nós apontar a
solução, eu me permitiria aqui indicar uma medida-:- digamos assim
-provisória e, quem sabe, definitiva. Cada parlamentar federal tem
uma quota de SOO mil cruzeiros, destinada a compor o Orçamento da
União, em seus encargos gerais. Essa quota é religiosamente pa~a.
Então, subvenção dessa natureza, colocada no Orçamento da Umão
pelos parlamentares, .é dinheiro no bolso, é inquilino de algibeira, é

disponibilidade absoluta para as entidades beneficiadas. Seria inte·
ressante V. Ex•, que tanto está se interessando pela Escola de Petrópolis- não é, obviamente, Santa Catarina- provocar uma reunião
dos eminentes Senadores Roberto Saturnino, Nelson Carneiro,
Benjamim Farah, ajiâs, a bancada estadual mais numerosa daqui,
porque siio sej~enadores, e cacla um daria uma parte da sua quota
no Orçamentd de 1977, para esta Escola. Então, estaria resolvido o
problema ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Sr. Senador Euri·
co Rezende, se V. Ex• me permite...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - ... a não ser que os
eminentes colegas, aqui, já tivessem dado, mas, pelo que vejo, ao
revés de procurar os parlamentares do Estado do Rio, para tratar
dessa angústia, o estabelecimento foi buscar um médico-parlamentar
de Santa Catarina. Mas creio que V. E~C•. que estâ tão interessado
pelo problema, irâ promover essa reuiiião ainda hoje, porque a es·
cola tem pressa de enfrentar esse problema, e acredito que os nossos
eminentes colegas, aqui, irão corresponder. Essa, então, é a solução,
nobre colega, é me congratulo por que V. Ex• sai plenamente
vitorioso desta tribuna,-através da colaboração dos nossos eminentes
colegas fluminenses; e se faltar alguma coisa, V. Ex• p'ode
arrebanhar alguns Deputados também, porque existem alguns que
são fluminenses na Casa congênere. Quer me parecer que, por via de
conseqüência, essa ajuda, então, será bem gorda, capaz até de facilitar a ampliação daquela benemérita instituição.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Eurico
Rezende, V. Ex• é um homem inteligente, culto, talentoso, é de
muita assiduidade nesta Casa, V. Ex• tem muito reflexo, um raciocínio imediato, repentino,'V.Ex• é muito espirituoso, muito chisto·
so, provavelmente, por ser do Espírito Santo; rrias, V. Ex• deve levar
as coisas mais a sério, nesta Casa. Deve levar mais a sério! Estou
tratando de um assunto sério. Não vim aqui para falar apenas a
respeito do problema de uma casa, estou t!,azendo o fato de Petrópolis, como um subsídio a um problema nacional. Não tenho me
preocupado apenas com os problemas de Santa Catarina. Se V. Ex•
fosse m·ais observador, não estaria cometendo essa injustiça com o
seu colega. V. Ex• tem por hábito, às vezes, de querer rir,
ridicularizar ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não estou ridicularizando, afirmo a V. Ex• que não estou.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Tem, V. Ex• tem!
V. Ex•, quis fazer isso com o Senador Orestes Quércia. Comigo
mesmo, na última segunda-feira, V. Ex• procurou durante 10
minutos desviar-me do assunto principal que me trouxe à tribuna.
Acho, Senador Eurico Rezende - e tenho o maior respeito 'por
V. Ex• - que esta Casa é constituída de gente séria. Os assuntos
aqui têm que ser tratados de forma séria e não podem ser conduzidos
da maneira como V. Ex• quer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Não aceito., Senador, porque vim para cá certo de que aqui dentro as coisas são tratadas de forma séria. Aceito, e sou dos que participam do riso de
muitos, quando V. Ex• entra 'com uma piada, mas V. Ex•, às vezes,
extrapola. Não posso co~ordar.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB prazer.

SC) -

Com muito

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Devo dizer que
V. Ex• 1: uma das personalidades mais estimadas nesta Casa. A

-,94rea;;ào inusitada de V. Ex• está preocupando, não só a mim, mas a ser secundário para mim - é obter do eminente colega u certeza de
toda a Casa. Não houve extrapolação de minha parte; os colegas que que a biblioteca da nossa amizade nilo perdeu nenhum volume.
estão aqui ouviram, a memória taquigráfiea registrou. Concordei
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouvirei já o
com V. Ex• quando fez comentários a respeito das carências do
ensino de enfermagem no Pais. Disse que os esforços do Governo Senador Orestes Quércia, mas antes quero trazer mais dados em
não tém correspondido. Concordei com V. Ex•! E, depois, nobre Se- favor da nossa posição.
Desejo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, trazer outros dados. No
nador, examinei o caso, a história das dificuldades da Escola de Enfermagem de Petrópolis, e apontei uma solução com verbas públicas." Brasil temos a EMBRATUR, que é o órgão responsável pela pol!tica
t\pontei uma solução, Ex•! Absolutamente, eu não refugi do assunto. do turismo, o instrumento para desenvolver o turismo neste Pais,
como grande fonte de riqueza, de desenvolvimento nacional.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- AI é que está a
Pois bem, por falta de mão-de-obra qualificada, no Brasil,
ironia de V. Ex•
porque não existe, praticamente, ensino profissionalizante neste
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu não fugi à ética País, nós estamos agora trazendo para os hotéis nacionais propara com V. Ex•! Quer me parecer que nem o eminente Senador Ro- fissionais dã' Argentina, de Angola, de Paris, bem como de outros
berto Saturnino, nem os seus companheiros da bancada do Rio de países.
Janeiro se sentiram agravados. Eu os convoquei para, cm reunião,
O Sr. Ruy Santos (ARENA - PA) - Permite V. Ex• um
destinarem recursos públicos das suas quotas pessoais para a Escola aparte?
de Enfermagem. Mas se V. Ex•, ou por prevenção, jã que fez refe·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) -Vejamos, aqui, o
réncia a episódio passado, e do qual não me lembro, ou por mã interpreta,ão, achou que feri a sua sensibilidade, cu peço desculpas, que diz a Gazeta Mercantil de São Paulo:
porque V. Ex•. na prateleira da minha amizade, não é poeira não,
"HOT~ISCONTRATAM MÃO-DE-OBRA ESTRANGEIV. Ex• é um volume precioso. é uma enciclopédia de afeto. Eu,
RA
absolutamente nunca tive nesta Casa a menor intenção de ofender a
Os hotéis do País alegam que estão faltando gerentes, reum colega. Nunca tive. lstq é testemunhado por todos. Talvez seja o
cepcionistas, garçons, camareiras e pessoal de cozinha e, por
meu temperamento. Essas são as diferenças individuais estudadas
isso, vêm contratando pessoal especilizado, e não especialipela Sociologia e até pela Medicina. Diferenças individuais, di·
zado,
de Portugal, Angola, Argentina e França para suprir o
fcrent;as de temperamento. De modo que cu quero dizer duas coisas:
setor. Nem a EMBRATUR, nem a Associação Brasileira da
primeiro, r.ão retiro uma palavra sequer do que disse; segunde,
Indústria Hoteleira sabem de quanto é o deficit e admitem
afirmo que V. Ex•. depois de voltar ao leito emocional, não enconque
tampouco o recente convênio firmado com o Ministério
trará. lendo a minha intervenção, uma "cedilha" sequer, que
do Trabalho e SENAC - que prevê treinar, nos próximos
conduza o desígnio, o propósito de causar erosão na sensibilidade de
três anos, poUco mais de 17 mil pessoas do setor - irâ resolV. Ex• Mas se V. Ex• assim interpreta cu até peco desculpas a
ver
o problema.
V. Ex•, porque não abro mão da nossa intervivência sentimental.
A EMBRA TUR afirma que os cursos de qualificação
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Eu também. E
previstos
vão atender apenas a 4% da demanda hoteleira,
quero dizer a V. E.~• que lhe tenho alta estima, alta consideração,
enquanto os de aperfeiçoamento 60%. De seu lado, o
mas isso não implica no meu protesto pela maneira com que V. Ex•
presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira,
se expressou. V. Ex• sabe perfeitamente que é impossível ao Senador
Emílio Lourenço de Souza diz que a improvisação no setor
Roberto Saturnino deslocar da sua verba pessoal para outro Estado,'
estâ se tornando um grande problema para os hotéis de luxo.
como ao Senador Orestes Quí:rcia, quando existem os mesmos pro"Esses hotéis" -explica - "estão importando gerentes
blemas no seu Estado. Eu não posso destinar recursos para entidades
e
chefes
de recepção até de Angola, mas são obrigados a
de outro Estado.
empregar pessoal brasileiro que nunca trabalhou no setor,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas não estou recricomo garçons, camareiras e cozinheiras, sem qualquer curso
minando V. Ex• Não! V. Ex• se engana. Pedi a V. EJ~•- aí é que
de especializaÇão."
está o seu engano, que solicitasse ao5 nossos colegas fluminenses que
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permite V, Ex• um aparfizessem - foi isso que disse - não disse, absolutamente o que
V. Ex• interpretou. Louvei V. Ex• porque, sendo um Senador de te?
Santa Catarina, está provando que seu mandato, realmente, é FeO SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Vejam, Sr. Presideral.
dente e Srs. Senadores, que o Brasil estâ importando elementos de
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- E V. Ex• diz que outros países, para os seus hotéis. Por quê? Porque não existe ensino
sai de Santa Catarina para defender uma escola de enfermagem. profissionalizante aqui. Por que não existe? Porque o Governo FeNão! Estou defendendo um assunto nacional. No fato de Petrópolis, deral continua sem uma sensibilidade, sem um conhecimento para o
verdadeiro valor da ·educação, da preparação do homem. ~ isso que
fui t1penas buscar subsídio para minha tese, para minha abordagem.
defendemos, essa necessidade de se corrigirem esses erros. Isso é
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - A primeira parte do vexatório! Queremos ampliar a nossa rede de hotéis e temos que
discurso de V. Ex• foi de natureza genérica, mas V. Ex• mencionou importar profissionais e até mesmo não-profissionais de outros
o caso de Pctrópolis, então apontei uma solução.
palses, para trabalhar no Brasil!
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Como s~>bsídio,
para provar que o que estávamos falando era certo.

o. Sr. Eurico R.ezende (ARENA- ES)- O que importa dizer é
o segumte: não ped1 que V. Ex• contribuísse da sua cota pessoal. Fiz
pela cutivuntc intermediação do discurso de V, Ex•, um apelo ao~
Senudorcs numincnscs para minorar, através do uso de suas cotas
pessoais, a situt.lÇao difícil da Escola de Enfermagem de Petrópolis.
Mus o que me Interessa ugorn, Excelência- esse assunto passou a

O Sr. Ruy Santos (ARENA~ BA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço, pela
ordem, o Senador Orestes Quércia, e, na seqUência, V, Ex•, Senador
Ruy Santos.
O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) - Meu caro Senooor
Evelásio Vieira, tendo em vista o aparte do ilustre companheiro
desta Casa, Senador Eurico Rezende, a quem dedico o maior respei-
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to e toda a consideração, gostaria apenas de dizer que se trata de um
problema grave, sério.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SCl- Problema Nacio·
na!.
O Sr. Orestes Quêrcla (MDB - SP) - Exatol E o Senador
Eurico Rezende reconhece, no aparte, que o Governo não tem aluado no sentido de resolver esses problemas ...

trando o fato como uma das nossas carências e V. Ex• sabe que o
nosso índice de produtividade no setor industrial, como no setor
agropecuário, não é melhor em razão da falta de escolas profissío·
naís, neste País.
·
O Sr. Ru>: Santos (A RENA- BA) - Permite-me V. ':, ··:Iis
uma pequena intervenção, ainda a propósito do assunto?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Lã vem a intriga ...
O Sr. Orestes Quêrcla (MDB - SP) - ...e depois diz' que os
esforços do Governo não têm frutificado. Então, na realidade, S. Ex•
reconhece que não tem havido solução para o problema, de parte do
Governo. Mas S. Ex• aventa uma solução que partiria do Legislati·
vo, através das verbas pessoais dos Senadores que aqui representam
o Estado. Jã que o Governo não soluciona, quer o Senador Eurico
Rezende que o Legislativo - jã tão impossibilitado em suas condi·
ções- resolva um problema que o Executivo não resolve.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- A cota é para isso.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Realmente é.
O Sr. Orestes Quêrcla (MDB - SP) - Então, eu gostaria
somente de dizer, que o reconehcimento disso por um Senador da
responsabilidade do Senador Eurico Rezende ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Certo.
O Sr. Orestes Quêrcla (MDB- SP)- ...é evidente sinal de que
nós devemos tirar um volume da biblioteca das nossas esperanças de
que o Governo resolva os problemas nacionais.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado.
Ouço agora o Senador Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Eu que tenho um pouco o
temperamento do Senador Eurico Rezende, gosto de apartear ale·
gremente, porque sou psiquicamente um ser alegre, vou entrar no
discurso de V. Ex•, e começo pelo fim. Essa nota da importação de
servidores, de empregados para hotéis, não procede. O que se dã é
que,. com as crises em Angola, Portugal, e Argentina, o pessoal estã
fugindo de lã, também para o Brasil, e acredito que exijam salãrios
mais baixos do que os nossos. Daí os hoteleiros utilizarem-nos. Mas,
vou entrar no problema abordado por V. Ex•, jã pela segunda \eZ,
Concordo com V. Ex• em que precisa ser reformulado o problema do
ensino de enfermagem. Acho que, anexo a todos os grandes hospitais
- e em alguns isso já se dá - deveriam existir escolas de enfer·
magem obrigatória, que não formariam só o pessoal de nível supe·
rior mas, também, .os auxiliares de enfermagem.' Teriam cursos para·
médicos, com exigência de escolaridade não só a primãria, mas uma
escolaridade secundãria. Em segundo lugar, criaria junto aos hospi·
tais dos grandes centros, escolas também, - quando não de enfer·
magem, se não houvesse essa possibÜidade, - escolas de auxiliares
de enfermagem, porque a dolorosa realidade brasileira é que os auxi··
liares de enfermagem que existem e de que, nós médicos, nos servi·
mos, são auxiliares que se fizeram ho próprio serviço, alguns deles,
até, ótimos, mas sem curso devido. O que é preciso é um esforço do
'Poder Público para dimensionar o ensino de enfermagem, não só na
formação de pessoal de nível superior, de que, realmente V. Ex• tem
razão, hâ grande carência, como também do pessoal de nível de auxi·
liar de enfermagem, para que o rendimento da assistência médica
seja ainda mais proveitoso e mais útil do que é; até o momento.
Muito obrigado a V. Ex•
·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Senador Ruy San·
tos, portugueses, angolanos, realmente, têm vindo para o Brasil, mas
franceses e urgentinos não. E quem diz que estamos buscando,
importundo profissionuis é o Presidente da Indústria Hoteleira no
Brusil eu própriu EMBRATUR que isso reconhece. Estou regis·

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- No que toca aos grandes
hotéis, sabe V. Ex• que os grandes hotéis servem a cozinha interna·
cional. Sabe V. Ex• que os maltres são maltres que, de um modo
geral, devem falar, pelo menos, uma língua que não a da pátria. Daí,
esses grandes hotéis buscarem, como buscam, gerentes estrangeiros.
Aqui mesmo, cm Bnisflia, há gerentes de hotéis que não são
brasileiros. Por quê? Por uma técnica, por uma aprendizagem que
eles já tiveram, por uma viv~ncia nos hotéis de níveis internacionais.
Esses hotéis de níveis internacionais, realmente, recrutam gente já
afeita ao trabalho.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Posso afirmar a
V. Ex• que também os hotéis de nível médio, aqueles que apenas
teriam, assim, características de hotel de atendimento interno, tam·
bém, lutam com a carêncià de profissio~ais. E, ai, volto a Santa
Catarina, onde os hotéis também lutam com dificuldades.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Essa é outra deficiência
nossa. Nos grandes países, .V. Ex• encontrará escolas que formam
pessoas até como barbeiro, como engraxate, desde eletrônica até as
profissões mais simples. São as chamadas escolas de oportunidade
que no Brasil, pela nossa probreza, ainda não atingimos, embora as
escolas técnicas federais jã estejam cogitando disso. Perdoe V. Ex•
esta nova interrupção.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Muito obrigado.
V. Ex• concorda conosco em que hã carência de profissionais, hã
carência enorme de escolas profissionais no Brasil.
Ouço, pela ordem, o Senador Cattete Pinheiro e, em seguida, o
Senador Benjamim Farah,
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - Senador Evelâsio
Vieira, sou testemunha permanente da preocupação de V. Ex• oom
os problemas do ensino no 'nosso Pais. Nas viagens que a Comissão
de Assuntos Regionais tem empreendido, sempre V. Ex• tem estado
presente, pela sua palavra, .não somente a perquirir sobre o problema, mas a estimular, em cada lugar que temos estado, o trabalho no
campo do ensino e da cultura. Mas, quero voltar ao aparte do nobre
Senador Ruy Santos. No que concerne à formação de pessoal de
enfermage'm no Pais, esse problema; realmente, vem de longe, e dele
sou testemunha, por força da minha profissão. Exemplificarei:
quando Secretário de Saúde no Pará, em 1952, empenhei-me em.
consolidar a Escola de Enfermagem do Parâ, para que ela pudesse
não só formar profissionais de padrão "Ana Nery", como se
chamava, mas, também, auxiliares de enfermagem. E, lamentavel·
mente, aquela escola, por falta de estímulos e de apoio, até hoje, não
conseguiu consolidar trabalho da maior relevância. Além disso, o
que é mais lamentável é que em nosso Pais se permita que hospitais,
que jâ por si não têm padrão adequado, improvisem auxiliares de
enfermagem, ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Setenta por cento!

O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - ...convoquem
qualquer pessoa que aceite um salário miserável para prestar serviço
de tamanha importância na assistência médico-hospitalar. Mesmo
não podendo concordar com V. Ex•, de que a culpa seja do Governo
em si, quero congratular-me pela maneira com que V. Ex• analisa o
problema do ensino profissionalizante no Pais, mas, desejando, justa·
mente, trazer o meu testemunho, no campo da enfermagem, porque
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desde a minha c:xperi~ncia como SecretArio de Salldc, no Estado do onde hã uma decomposição das protclnas animais.
Pari. nós continuamos marcando passo.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Permite-me Senador Benjamim Farah?
'
O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MOS - SC) - Sou
profundamente grato a V. Ex• pela magnifica contribuição que dA
. O Sr. Beajamlm Farah (MDB- RJ)- Já vou terminar. Pelo
ao nosso 'diJcurso c especialmente pc:la palavra de estimulo na rossa s1mples faro, ou pela inspcção o garçom percebe uma decomposição
aminhada. cm defesa do ensino.
porque ele aprende dentro da própria academia; é um homem
Ouço asora o Senador Benjamim Farah.
p~cparado, sai dali c vai dirigir um hotel ou vai dirigir um serviço,
d1gamos de restaurante, mas com um alto preparo. Agora, os outros
que não querem ter esse preparo... ( O Sr. Presidente faz soar a
O Sr. BaJ••'• Fanlt (MDB- RJ)- V. Ex• estA abordando
um wunto de grande intctcuc. Acho que nós podemos receber
~"?P~inha.) ... _PCIO menos que se preparem para ter um pouco de
lilhos de Angola. de Portugal. da Argentina. de onde vierem, ·mas
h1g1cnc em semr. (0 Sr. Presidente faz soar a campainha.) V. Ex•
nio temos nada a ver com as crises que se pusam nesses países ~tá certo, este assunto não ~ de pouca monta, c merece maiores
como des tambbn nada t~ a ver com as no1111 crises. Uma crise d1álogos cm outras oportunidades. Agradeço a V. Ex•
politica nio c:xpulu grande mulúdio, c:xpulu os líderes; o restante
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) -Sr. Presidente
K acomoda, HA aqueles que querem, naturalmente, se aventurar, c
concluirei dentro de três minutos. Gostaria antes, de ouvir a voz d~
vio cm bUJCa de riquezas. O que acontece? Isso mesmo que V. Ex•
Maranhão, a voz do Brasil, Senador Henrique de La Rocque.
atA dizendo; v~ para c:i c vio procurando substituir nossos
empregados. Se vem para c:A 01 angolanos. portugueses, ou quem
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Concordo
quer que seja, que tragam a mio-de-obra especializada, porque uma
pc:uoa rude, que nilo tem nenhuma proriJSio nio pode querer com V. Ex•, nobre Senador, quando afirma a carência das escolas
desempenhar função de certa responsabilidade, inclusive, a de profissionais, mas, peço Yênla para assinalar a grande dificuldade
trabalhar num hotel. At~ mesmo garçom~ de uma responsabilidade que encontram os que nelas se titulam, para o exercício da respectiva
muito grande. Nós nio podemos, digamos, aceitar uma pessoa profissão. Senti esse problema recentemente, quando, tendo
inexperiente, mas ele vem c consegue; tem sempre uma proteçio. paraninfado -c 1: do meu hábito fazê-lo - a Escola de Auxiliar de
Digo que ~ uma profissio de responsabilidade porque estA cm jogo, Enfermagem São Francisco_ de Assis, na Capital maranhcnsc, c receinclusive, nossa salldc c a própria vida do cliente, num hotel ou num bi a solicitação, exatamentc de doze componentes da turma, para
restaurante. Lembro-me, de que, quando estudante de Medicina, que viessem exercer a profissão cm Brasnia. E confesso que supunha
trabalhava na Fundação Gaf~ Quinte, no Rio de Janeiro, no servi- ser fácil o aproveitamento humano daquelas maranhenscs. Em aqui
chc~ando, vou à Fundação H'ospitalar, ao Hospital Distrital, às
ço de vias urinArias, que linha vArios postos espalhados cm toda a
vánas
casas de salldc, ao Ministério da Saúde, enfim, tudo aquilo
cidade. Um serviço muito bom, dirigido por uma equipe de m~dicos
que
cheirava
a enfermagem à sua porta bati, encontrando sempre
da melhor qualidade, grandes especialistas c nós, . os estudantes,
aprovcit!lvamos para fazer aqueles treinamentos. Eu trabalhava na denegação à minha solicitação. E o Sr. Secretário de Saúde informouRua Paulo de Frontin, se não me falha a memória, no Posto ~' I me, então, que cm Brasllia havia uma Faculdade de Enfermagem e
com um Chefe. muito bom, muito competente. VArios m~icos dali, uma Escola de Auxiliar de Enfermagem c que o aproveitamento
depois, se projetaram. Nós rcc:eblamos, precisamente, os operArias humano era prioritário para aqueles que aqui terminavam o curso.
Fiquei então diante de um impasse, sem saber o que (azcr com aquedas fábricas, empregado de hot~s. de restaurantes, c de padapas.
las
maranhcnscs, que confiantes à Capital da República chegavam e,
V. Ex•, nobre Senador, não pode calcular o que nós observamos.
então
com elas, demandei a São Paulo. Solicitei uma audiência a
Coi5ll5 muito sérias. Certa vez deparei-me com um doente dos mais
S. Ex• o Sr. Governador, expus o problema c ele, com imensa
graves, muito comprometido. Uma simples falta de higiene por parte
de um daqueles operArias poderia transmitir uma doença grave, uma compreensão humana, determinou que elas fossem aproveitadas no
doença altamente contagiosa, ou a slfilis ou uma doença venérea de Hospital das Cllnicas, cm São Paulo. tum aspecto,- louvando o
qualquer outra natureza. AliAs, esse doente preparava-se para o interesse de V. Ex• para assunto tão magno c tão importante - que
tratamento c ia embora. Pedi-lhe para lavar as mãos e expliquei-lhe deve ser também, de maneira marcante, objctivado. ~ muito difTcil,
que poderia contaminar alguém ou ficar cego, se passasse as mãos sobretudo nos estados pequenos como o nosso Maranhão- não sei
sujas, nos olhos. Perguntei-lhe sua profissão·. Era garçom! Não sabia se a panorâmica de Santa Catarina é idêntica - mas é muito difTcil,
renovo, o aproveitamento desses jovens que ao se titularem, saem
que tinha que lavar as mãos. Avalie esse cidadão, no exercício da sua
das suas faculdades, de suas escolas plenos de esperança, mas que,
profissão, vai lá; atende naturalmente a um áto fisiológico qualquer
caindo na realidade da vida, encontram imenso óbice para exercer a
de que 1: obrigatório, c depois vai servir o cliente, pega no pilo,' pega
profissão para a qual com tanto estimulo se voltaram. ·
no guardanapo, pega no prato, quer dizer, esse cliente está
contaminado. Então, o negócio é muito sério, é preciso uma
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - Permite V. Ex• um
vigilância. No nosso Pais não damos a isso a mínima importância. ~ aparte, só para completar este raciocínio?
preciso, repito, vigilância, inclusive, exame de sanidade.
O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Quem está cotaminado é
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - Principalmente
o Senador Evclásio Vieira.
·
P_?rque es~es profissionais, preparados para o exercício da profissão,
O Sr. Benjamim Farah ·(MDB - RJ) - E V. Ex• está muito sao pretendas por aqueles que são improvisados nas diversas casas
preocupado. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.) A preocupa- de saúde deste Pais, a começar por Brasllia.
ção d~ V. Ex• também me preocupa. Em certos palses, Sr. PresidenO SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Perfeito; nós sabete, ex1stem serviços de fiscalização c de preparação para garçom. Por mos, porque o próprio Governo tem publicado o grande déficit de
exemplo, e_m Genevc tem uma academia de garçom - achei graça, profissionais nesta área. Sei, também, porque cm Blumenau, em
qu_an~o fu1 lá, uma vez. Pensei que aquilo fosse uma brincadeira.
Florianópolis, e em Joinvilc, as pessoas que se formam nas escolas de
Nuo e. Ao contrário, é coisa muito séria. O garçom é obrigado a enfermagem ou de auxiliar de enfermagem, têm colocação imediata,
con~ecer higiene, 1: obrigado a saber de três a quatro llnguas, é
e com remuneração, não vamos dizer boa, mas pelo menos razoável,
obr1gado a conhecer bromatologia, para examinar o alimento,
dentro do panorama atual.

a
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Governo cobrar o ensino gratuito das universidades oficiais para,
contando no mlnimo com 60% desses recursos, deslocâ-los para o
ensino fundamental e ampliar o programa do crédito educativo para
o ensino de segundo grau. Com casas medidas haveria recursos
suficientes para a eliminação dos problemas da educação nacional, e
al, sim, o Brasil poderá caminhar para a sua grande, destinação.
(Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - José Esteves - José Sarney - Fausto Cas·
telo·Branco- Petrônio Portella- Jessé Freire- Domlcio Gondim
-Paulo Guerra- Arnon de Mello- Teotônio Vilela - Augusto
Franco - Gilvan Rocha- Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João
Calmon -Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Otto Lehmann Benedito Ferreira - Uzaro Barboza - Accioly Filho - Otair
Beckcr- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estâ esgotada a
Horn do Expediente.
Estão presentes na Casa 53 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 172, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, de discurso do
Presidente da República, General Ernesto Geisel, pronuncia·
do por ocasião de sua visita oficial à Inglaterra, c publicado
no Jomal de BnsOia; em 6,de maio de 1976.

i
i.i

Em votação o requerimento.
Os Srs. ·Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Scrâ feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O DISCURSO DO PRESIDENTE ER·
NESTO GEISEL:
"Senhor Primeiro-Ministro e ilustres convidados.
~ com grande prazer que me encontro com Vossa Excelência e
que vejo a desenrolarem-se conversações objetivas sobre as relações
anglo-brasileiras.
Essas relações sempre foram boas, marcadas pelo respeito mú·
tuo e pelo beneficio reciproco.
.
Recentemente, porém, decidimos, os dois Governos, que elas
poderiàm ser incrementadas, para melhor corresponder às dimen·
sões e às potencialidades dos dois palses.
Vossa Excelência, junto com outros Ministros do Governo
britânico, teve destacado papel nessa reavaliação e muito contribuiu
para que se conclulssc o Memorando de Entendimento que trouxe
novo lmpeto às relações anglo-brasilciras.
Na verdade, Senhor Primeiro-Ministro, nada mais oportuno
do que aquela decisão. Nossos palses, em que pesem as dificuldades
que enfrentaram como resultado da crise econômica geral, estão no
limiar de novos perlodos de expansão.
~. pois, dentro de perspectivas ainda mais vastas de cooperação,
que se irão processar nossas relações futuras. Nós, no Brasil, encara·
mos com otimismo o desenvolvimento dessas relações.
Estou certo de interpretar os sentimentos de todos os presentes
ao expressar meu reconhecimento ao Primeiro-Ministro c à Senhora
Callaghan por esta agradâvel ocasião.
Gostària de pedir a todos que ~·mim se juntem num brinde à
Rainha e às relações que desejamos ainda mais estreitas entre nossos
palses."
·

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 2:
Votação, em· turno único, do Requerimento n9 208, de
1976, do Senhor Senador Otair Bccker, solicitando a transcri·
ção, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pe·
lo General Ayrton Pereira Tourinho ao assumir o comando
da Escola Superior de Guerra.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Serâ feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O DISCURSO DO GENERAL A YR·
TON PEREIRA TOURINHO:
"Nomeado pelo Excelcntlssimo Senhor Presidente da Rcpúbli·
ca, assumo o comando da Escola Superior de Guerra, cônscio da
enorme responsabilidade que me é outorgada, de conduzir os desti·
nos deste conceituado, instituto de altos estudos. Honrosa sobremo·
do, afigura-se-me a missão extremamente dificil, pois importa cm
dar continuidade a 27 anos de trabalhos de excepcional relevância
realizados por ilustres antecessores - como os Marechais Cordeiro
de Farias e Juarez Távora, e outros altos chefes militares, dignos con·
tinuadores da sua grande obra pioneira - os quais, com patriotis·
mo, cultura, inteligência e elevado descortino, afirmaram-se como os
principais art!ficcs que construíram e projetaram o nome desta casa
de estudos, hoje acatada e respeitada em todo o Pais c, mesmo, além
fronteiras.
"Idealizada quando a conjuntura ressentia-se dos impactos da
segunda guerra mundial e temia-se, ainda, pelo reinicio das opera·
ções entre as duas facções rivais vencedoras, a escola destinava-se,
originariamente, a ministrar um curso de alto-comando para oficiais
das mais altas patentes de nossas forças .armadas, habilitando-os ao
emprego das grandes unidades estratégicas cm operações combina·
das do tipo convencional c, simultaneamente, familiarizando-os com
os novos aspectos surgidos pelo evento da arma atômica. Esta tarefa,
é hoje, particularmente, atribulda ao Curso de Estado-Maior e
Comando das Forças Armadas (CEMCFA).
"Desde a sua instalação em 1949, porém, graças à visão dos
seus mentores, definiu-se a Escola Superior de Guerra como sendo
um centro de altos estudos c pesquisas, destinado a estruturar o
pensamento das elites brasileiras, congregando civis e militares, num
labor intenso c continuado, manteve-se a escola cm seu trabalho de
permanente evolução, atravessando épocas di!lccis, em que esteve
próxima de sua extinção, até os dias atuais, quando o reconhecimen~
to gçral do elevado teor de seus estudos empresta-lhe um lugar de
invulgar destaque no Pais, atribuindo-se-lhe, inclusive, a respon·
sabilidade pela formação de uma mentalidade que influiu, decisi·
·vamcnte, para a deflagração i: o sucesso do movimento de 31 de Mar·
·ço.
"Dentro dessa orientação, tornou-se a Escola Superior de Guer·
ra autora de uma doutrina reallstica, nitidamente nacional, flcxlvel
para permitir sua constante evolução em conformidade com a
conjuntura, Assim, embora a segurança tenha sido sua motivação,
:tem-se mantido atenta ao mutável relacionamento hiefárquico
observado enti'e desenvolvimento e segurança, matéria de importân·
cia básica para seus trabalhos, pela sua influência no campo das
cogitações doutrinárias.
"Na esfera governamental, houve época em que a prioridade era
dada à segurança; outras houve, em que foram considerados
"segurança e desenvolvimento, como fatores de mútua casua'lidade",
imprescindíveis, um ao outro, em pé de igualdade. Presentemente, o
Presidente Ernesto Geisel definiu o ponto de vista do atua! Governo,
ao afirmar: "A Revolução Modcrnizadora de 1964 fundamenta toda
sua doutrina estratégica no binômio desenvolvimento e segurança,
reconhecido desde logo que,. cm essência, o primeiro é dominante.
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para a nação brasileira, em cada ctada, o máximo de desenvolvimento possível, com o mínimo de scgÚrança indispensável",
conferindo-se de forma inequívoca a prioridade ao desenvolvimento.
Mas, onde se nos afigura, na gradação indefinida entre o "máximo
possível" c o "mínimo indispensável" reside o fator capaz de funcionar, eventualmente, como corretor conjuntural.
A Escola Superior de Guerra distingue-se como um centro de
estudos, "de idéias c doutrina, no que tange à segurança nacional";
mas, de tal forma esta se encontra interrelacionada com o desenvolvimento que, em última análise, a sua doutrina chega a assemelhar-se a
uma doutrina de segurança c desenvolvimento. Fundamenta-se no
poder nacional como um todo, uno e indivisível, para a consecução e
manutenção de objetivos nacionais - que abrangem ambos os
campos, da segurança c do desenvolvimento- formulados pela política nacional, não específica, segundo estratégias científicas e racionalmente determinadas, através de métodos de raciocínio
preconizados.
Daí, estabelecendo o conceito estratégico nacional, nascem as
diretrizes de planejamcnto, levando aos planos nacionais básicos,
que servem de orientação para o planejamento de segundo escalão, a
ser realizado nos níveis dos Ministérios e órgãos governamentais de
mais elevada hierarquia - conforme é visualizado pelos estagiários,
como coroamento do aprendizado anual.
Cabe aqui esclarecer a finalidade apenas didática desses estudos,
sem qualquer pretensão ou veleidade de orientar a vida políticoadministrativa do país. Os estudos escolares não têm sequer valor
normativo. Mas, por serem portadores de mensagens elaboradas a
custo de trabalho sério e pesquisa meticulosa, realizados por equipes
das mais capaciladas do pais, sem qualquer outro interesse que o de
apresentar o que julgam mais indicado para o bem geral, seria
mesmo um desperdício não considerá-los como mais uma sugestão
válida, quando do equacionamento oficial dos nossos problemas
nacionais.
Instituto de altos estudos, laboratório de idéias ou casa antecipadera de idéias, a Escola Superior de Guerra visa, sobretudo, a fornecer, aos seus estagiários, condições as mais próximas da realidade,
para melhor cumprir a sua destinação precípua: contribuir para a
formação c o fortalecimento de uma elite autêntica, impregnada de
um sentimento nacionalista sadio, conhecedora dos nossos principais problemas, capaz de ocupar posições de relevo na comunidade
nacional; c, ademais, que nesta escola tenham seus componentes
adquirido ou aprimorado o hábito de planejar cm trabalho de grupo,
fugindo ao individualismo e à improvisação, considerados atributos
negativos do nosso caráter nacional.
Quanto à minha ação nesta casa, cabe-me, no corrente ano,
apenas zelar para que a programação formulada e já em curso, de
acordo com as diretrizes baixadas pe!Ó estado-maior das Forças
Armadas - expostas nesta casa, quando da magnifica aula inaugural proferida pelo Exm9 Sr. Ministro General-de-Exército Antonio
Jorge Corrêa- desenvolva-se normalmente, para que não se incida
no pecado da improvisação, e iniciar a confecção dos programas
para 1977, contando, para isso, com a elaboração do nosso competente corpo permanente.
Mas, envidaremos todos os esforços para manter a ESG em seu
tradicional dinamismo, "evoluindo com continuidade", segundo preconiza o General Augusto Fragoso. Para isso, consideramos fundamental, neste centro de estudos e pesquisas, a presença, cada ano, de
novas turmas de estagiários, elementos destacados dos mais diversos
ramos de atividades, que trazem para as salas, onde os assuntos são
debatidos livre e francamente, junto com suas experiências profissionais, a marca dos seus conhecimentos e dos problemas regionais
das áreas geográficas de onde provêm.
Isto se constitui em magnifica contribuição para o aprimoramento de nossas conceituações doutrinârias, enriquecendo o ensino
nesta Escola, onde todos somos alunos.

Cabe assinalar que a ESG tem, em relação aos seus diplomados,
· um vínculo perene. Os que daqui saem guardam recordações de um
ano de convívio de grande intensidade intelectual, de civismo e de
amizade.
Aqui estão sempre; e, atualmente, vêm fazendo, a cada 5 anos,
um curso de atualização, em que revêem doutrina da ESG.
Ademais, a tradicional sede na área da Fortaleza de São João,
em que pese as deficiências materiais, vem sendo ocupada, por
ocasião das viagens da turma efetiva pelo Brasil, para que nela se realizem. ciclos de extensão, nos quais têm sido estudados problemas os
mais atuais da realidade brasileira.
Ao iérminar, registro minha simpatia pelos trabalhos da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG),
esta multiplicadora dos nossos esforços que, com dedicação e patriotismo, por intermédio de suas agências, difunde os ensinamentos
desta Escola nos diversos centros culturais do País, merecendo, portanto, todo o nosso apoio.
Também desejo expressar que muito me envaidece substituir,
neste Comando e nesta Escola, o Exmv Sr. General-de-Exército
Walter de Menezes Paes, que com tanta clarividência dirigiu os seus
destinos, desempenhando-se do que foi a sua última missão ativa,
com o mesmo brilhantismo que marcou toda a sua carreira militar.
Finalmente, afirmo a minha satisfação em trabalhar sob a direção do prezado amigo, General-de-Exército Antonio Jorge Corrêa,
Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, de cuja
orientação segura, calcada em sua inteligência brilhante, destacada
cultura e larga experiência, contamos usufruir.
A todos que aqui compareceram, dando mais realce e prestígio a
esta cerimônia, deixo agora consignadosos meus agradecimentos."

a

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 3:
Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 374, de 1976),
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 106,
de 1975 (n9 1.346-C/75, na Casa de origem), que regula a
situação dos imóveis adquiridos pelo sistema financeiro de
habitação, em caso de morte presumida do adquirente.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do ·art. 359 do Regimento Interno.
A matéria voltará à Câmara dos Deputados.
~ a seguinte a redação final aprovada:

Redaçio final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Cimara n9 106, de 197! (n9 1.346-C/7!, na Catia de orl11em).
EMENDAN9 1
(Corresponde hmenda n9 l de Plenlirlo)
Dê-se ao art. 29 do Projeto a seguinte redação:
"Art. 29 Reaparecendo o adquirente depois de suspensas as prestações, o pagamento destas será estabelecido
com base no saldo devedor monetariamente corrigido e distribuído em tantas prestações quanto as que restavam por pagar na data da suspensão."
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 188, de 1975, do Senhor Senador Nelson Car·
neiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os "Cartões de
Crédito" conterem a fotogfafi[l e o CPF do portador, c dá
outras providênciQs, tendo
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Comissões:
tido de Ação Democrática sustentou, quase sozinho, durante muito
-de Constltulçio e Juatlça- 19 Pronunciamento: pela tempo, a luta contra a ditadura existente naquele Pais.
constitucionalidade e juridicidade do Projeto, com as
Em li de março de 1974, assumia o Governo o atual Presidente,
Emendas que apresenta de n9s I e 2-CCJ;
Carlos Andres Perez, que havia se candidatado, exatamente, pela le·
:Z9 Pronunciamento: pela constitucionalidade e genda da Ação Democrática.
juridicidade do substitutivo da Comissão de Economia, com
Este encontro, promovido pelo partido governista daquela nà-·
as Emendas de n9s I c 2-CCJ anteriormente apresentada e ção amiga, veio alcançar um grande êxito, tendo contado com as pre·
que ratifica; e
senças, entre outras, de Willy Brandt, da Alemanha; de Ricardo
- de Economia: favorável ao projeto, nos termos do Balbin, da Argentina; de Bruno Kreisky, Primeiro-Ministro da
substitutivo que oferece.
Áustria; de Anker Joergensen, Primeiro-Ministro da Dinamarca; de
A discussão do presente projeto foi adiada cm virtude de rc· John Silkin, Ministro de Planejamento da Inglaterra; de Dunley
qucrimento aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusão na Or-. Thompson, Primeiro-Ministro da Jamaica; de Victor Raul Haya de
dcm do Dia da sessão de 20 de maio. O. Regimento Interno, entre- La Torre, do Peru; de Mário Soares, de Portugal; além de outras pertanto, no § 29 do art. 310, permite um segundo adiamcntQ por prazo sonalidades oriundas da Bélgica, da Bollvia, da Colômbia, de Costa
não superior a 30 dias. Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa Rica, de Curaçao, do Chile, do Equador, de El Salvador, da
Espanha, da Finlândia, da França, da Itália, do México, da No·
requerimento que será lido pelo Sr. !9-Secrctário.
ruega, do Paraguai, da República Dominicana, da Suécia e da Suíça.
.Logo na abertura dos trabalhos, o Doutor Gonzalo Barrios,
.1:: lido c aprovado o seguinte
Presidente do Partido Ação Democrática, teve a oportunidade de dei·
REQUERIMENTO N9 14:Z, DE 1976
xar bem claro os objetivos daquela conferência internacional,
mostrando
que eles eram óbvios, porque diziam respeito à defesa da
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 188, de liberdade, da dignidade c da segurança econômica dos povos ali
1975, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os "Cartões de Crédito" representados.
Ouviu-se também a palavra firme e patriótica dessa grande figu·
conterem a fotografia c o CPF do portador, c dá outras providên·
ra da América Latina que é Rômulo Betancourt, qúe defendeu a
cias, a fim de ser feita na sessão de 4 de agosto.
recuperação' da fisionomia democrática para a América Latina num
Sala das Sessões, 4 de junho de 1976.- Senador Ruy Santos.
prazo não muito grande, porque, disse ele: "O homem americano
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- De acordo com a não concebe viver senão com justiça e com liberdade". Por isso mcs·
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da mo, entre as proposições por ele defendidas estava aquela do reforço
sessão de 4 de agosto.
da vocação de respeito às liberdades públicas, aos direitos humanos,,
ao
sufrágio popular e a uma mais justa distribuição da riqueza cm
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está esgotada a
nosso
continente.
matéria constante da Ordem do Dia.
Uma outra oração que despertou o respeito e o entusiasmo de
Há, ainda, oradores inscritos.
todos os presentes, foi a do Chanceler Willy Brandt, prêmio No bel
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos F~cire.
da Paz, mostrando que o primeiro grande intento daquela reunião
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Pronuncia o seguinte era iniciar e aprofundàr um diálogo europeu-latino-americano, sob o
signo de idéias comuns. Disse ele, textualmente:
discurso;)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Realizou-se, entre 22 e 25 de maio llltimo, na cidade de Caracas,
"Nosso diálogo haverá de concentrar-se tanto nos temas
a Reunião de Dirigentes Políticos da Europa e América em Prol da
da paz como nos do progresso social; ... tanto na rcnllncia à
Solidariedade Democrática Internacional.
força, como no reconhecimento absoluto da soberania e
O encontro procurou analisar as perspectivas da chamada
independência nacionais. Suponho que aqui estamos todos
Democracia Social e da solidariedade internacional, advertindo que
de acordo em rechaçar o intervencionism<1, sobretudo o
não se tratava de uma reunião de países nem de partidos socialistas,·
baseado em meios militares, mas não somente os desse tipo .. ,
senão um encontro de personalidades dirigentes de partidos
Na defesa do bcm-estar c do progresso dos nossos povos, sen·
socialistas social-democráticos c de outras organizações afins.
timo-nos acordes em preservar a inseparabilidade elementar
Tive ~ satisfação de receber, oficialmente, um convite subscrito
dos três valores fundamentais- liberdade, justiça e solidarie·
pelo Sr. Henrique Herrera Paris, Secretário ,Interna:ional da Açã~
dade. Isto nos distingUe daqueles que ordenam o progresso
Democrática, em nome do Dr. Gonzalo Barrios, Presidente do parti·
de cima; que crêem poder força-lo por meio da opressão; que
do governista da Venezuela.
.
.
utilizam o homem como mero instrumento para um fim supe·
Como se sabe, o Partido de Ação Democrática naquele País for
rior, qualquer que seja sua interpretação ... A inseparabi·
fundado por Rômulo Betancourt, na clandestinidade.' e. nela. pe~
!idade dos três valores fundamentais nos une na luta e re·
maneceu entre 1937 e 1941, sempre propugnando pela 1dé1a deJUStl·
sistência contra aquelas forças que, em muitas partes do mun·
ça social. e, especificamente, levantando uma bandeira de luta por
do, têm tomado o caminho da falta de liberdade e da
postulados nacionalistas e revolucionários.
.
repressão, ou seja, contra ditaduras, tanto de direita como de
Posteriormente, legalizado o partido em 1941, teve ele oportum·
esquerda ... Mas a liberdade das nações de dependências exter·
dade de concorrer em vários pleitos e, através do voto popular, de
nas c a realização d() seu direito elementar de autodetermina·
exercer, por meio de representantes seus, a supre.ma magistratura da
ção somente podem desenvolver-se plenamente dentro de um
nação, através de cujas administrações essa part1~0 procurou ofe~e
estado de direito, quer dizer, com segurança jurldica, igual da·
cer uma radical transformação na estrutura política do Estado, ln·
de ante a lei e liberdade interna assegurada. O que queira
clusivc dando os primeiros e audaciosos passos que conduziram 9
conseguir igualdade e lograr solidariedade pela força, sem
Venezuela à nacionalização do seu petróleo:
essa liberdade interna, restringe os valores fundamentais e os
Após golpe militar em 1948 e durante os I? .anos seguint~s, a.
destruirá no final ... A crassa diferença entre pobres e ricos,
Ação Democrática lutou novamente na clandestinidade e seus Inteexistente não somente dentro de um País, senão também
grantes curtiram, muitas vezes, os cárceres e o ex!lio: dando a. su.a
entre as nações, viola o valor fundamental da justiça. Parte
contribuição para o restabelecimento das .liberdades pr1vadas e pubh·
dos objetivos mais importantes da politicá social-de-
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das nações menos industrializadas, ajudar os povos que
sofrem fome. Assim, pois, dispor também mais sensatamente
do crescimento económico. Sem a compensação internacio·
nal não se pode assegurar o largo passo do progresso cm
escala mundial ... Nós outros, os que dialogamos aqui, cm
Caracu, somos, apesar. das diferenças en.tre os nossos palses,
panidflrios de uma vida de reforma politica e social em
liberdade." .•. "... Estou convencido de que a humanidade
não poderá encontrar sua futura estrutura nem através do ·
capitalismo misantrópico, nem do comunismo àniquilador
da liberdade; nem através de extremas de esquerda, nem
através de extremas de direita, senão de que necessita de uma
via de equillbrio, uma via da razio, uma via do respeito pelo
indivíduo.
Por muito que nossas idéias hajam mudado o mundo
nos 1lltimos 100 anos, mais importante é a tarefa histórica no
futuro."
Igualmente importantes foram as palavras pronunciadas pelo
Senhor Presidente da Rep6blica da Venezuela, Sr. Carlos Andres Perez, que afirmou, cm determinado trecho:
"Esta reunião de personalidades, lideres de organizações
c movimentos pollticos democráticos, orientados nas corrcn·
tes do pensamento da Social-Democracia, dentro da divcrsi·
dadc que constituem com suas próprias caractcrlsticas
nacionais, identifica-se, sem embargo, na exaltação da libcr·
dadc e da justiça, como categoria de valores primordiais."
E mais adiante:
•"A América Latina estA no caminho de sua libertação,
caminho que somente será seguro no grau cm que nossos
povos assimilem a lição do Século XX. Esta lição que deve·
mos ensinar com firmeza é a que não se libera o homem medi·
ante a ditadura, qualquer que seja o seu signo, de que a huma·
nidadc nilo se redime a custo da humilhação, do submetimento c do desdém."
E mais adiante:
•••••••••••••••••••••••••••••• 'o ••••••• o •••• o •• ,
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."A poderosa expansão do capitalismo, com o surgimento
das transnacionais tem situado os povos da América Latina e
os do Terceiro Mundo em geral, até agora dependentes na
6nica alternativa de unirmo-nos para a defesa c valorização
dos recursos c manufaturas frente à outra de alienação de
recursos naturais e do trabalho produtivo cm favor dos centros do poder económico tradicionais."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muitas outras alocuçõcs ali profc·
ridas poderiam ser invocadas, mas, para conhecimento desta Casa,
prefiro restringir-me à leitura do documento final, que veio a ser
aprovado, por unanimidade, pelos integrantes daquele conclave.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Com toda satisfação ouço o nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Nobre Senador Marcos Freire, a noticia que V. Ex• traz a esta Casa, na tarde de hoje, é
extremamente auspiciosa, tanto pelo fato de ter V. Ex• sido convidado para essa importante reunião, como por ter comparecido c
ouvido, de viva voz, palavras tilo importantes como as que vem de
referir. Assim como os interesses empresariais c económicos buscam
cada vez mais a solidariedade internacional, é justo, é legitimo que os
partidos pol!ticos busquem firmar laços de solidariedade entre os

defensores de idéias afins. Isto, traz uma perspectiva muito alentado·
ra para o fortalecimento dos partidos pollticos, que é uma das metas
principais da democracia. O convlvio, a troca de idéias com homens
como esse extraordinário Presidente da Venezuela, o Presidente
Perez, que tem desempenhado papel tão importante no cenário 'da
América Latina; com homens como esse grande llder do mundo
ocidental de hoje, que é Mário Soares; com homens da estatura
moral de Willy Brandt, certamente só enriquecem o pensamento c a
experiência dos politicas da América Latina c da Europa. Essa
confraternização fortalece também, através da troca de experiências,
·aS'·.possibilidadcs de se afirmarem os respectivos partidos nos difc·
rentes palses. Essas ligações internacionais têm demonstrado ser
importantes cm determinados momentos, cm momentos cruciais
como, as que tudo indica, ocorreu cm relação a Mário Soares, cm
Portugal, ao receber a solidariedade de todos os Partidos socialistas c
sociais-dcmocrâticos da Europa. Assim também, no caso brasileiro,
acho que dcver!amos procurar desenvolver mais essa linha de aproximação entre Partidos pollticos afins, de diferentes palses, para que,
dessa troca de experiências, dessa troca de idéias, pudéssemos tam·
bém consolidar a linha de fortalecimento dos nossos partidos poH·
ticos. O fato de ter essa reunião se desenrolado na Venezuela também me parece particularmente auspicioso. A Venezuela é um pais
da América Latina que vem se afirmando cxatamcntc pela defesa da
causa dcmocrâtica, pelo fato de ter conseguido banir de seu ter·
ritório, ou pelo menos reduzir a nlvcis !nfimos as manifestações de
terrorismo c de subversão, sem abdicar dos princ!pios democrâticos,
isso tudo, dentro de uma linha jâ tradicional, que vem de Rómulo
Bittcncourt, mas agora se afirma na figura do Presidente Carlos
Perez. Dou parabéns a V. Ex• por ter sido convidado c ter participa·
do dessa reunião e ainda pela noticia tão importante que traz à Casa
na tarde de hoje.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Senador Roberto
Saturnino, V. Ex•, expôs com feliz precisão a verdadeira visão que
'trouxe do encontro ao qual tive a honra de comparecer.
V. Ex• mostra a importância d:: confraternização, do entcn·
dimento, da troca de idéias entre homens das várias partes do mundo
que, malgrado naturais diferenças, muitas vezes até mesmo de
ordem ideológica, têm pontos afins, cm programação política.
Lembro-me, inclusive, do discurso ali pronunciado por Mârio
Soares - cujo texto integral infelizmente não me foi dado trazer em que aquele ilustre Líder de Portugal confessou, de público, a
importância que constitui para ele a solidariedade internacional, na
luta que travou cm Portugal. ~ posslvel at~ que o seu movimento de
liberdade, de democracia, de antifascismo não tivesse sobrevivido,
não fosse exatamcntc essa solidariedade por parte de outros homens
públicos, de outras personalidades, de outros movimentos pollticcis
da Europa c do mundo inteiro.
.
O documento final aprovado, a que me referi anteriormente,
mostra o conteúdo, as idéias e as teses ali defendidas: Estâ redigido
nos seguintes termos:
"Os dirigentes politicas da Europa e América Latina,
reunidos em Caracas, por convite da Ação Democrática, têm
confrontado suas experiências e programas, reconhecendo
importantes afinidades c principies que os vinculam.
Hão reconhecido que esses principias podem servir de
base para uma ação coordenada em favor da paz, da justiça
social, da liberdade c da solidariedade in tcrnacional, fundada
no respeito à soberania dos estados.
Os movimentos pol!ticos que aqui se têm manifestado
têm diversas origens e estruturas; procedem, igualmente, de
nações com diferentes graus de desenvolvimento. Alguns
deles governam, outros exercem oposição democrâtica,
outros lutam contra a ditadura, a miúdo no exllio ou na clan·
destinidade. Todos têm cm comum certos principies funda·
mentais:
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social ou cconôm!ca, de toda ditadura, de direita 'ou de
esquerda; dos imperialismos de qualquer signo c de toda ingerência estrangeira nos assuntos que afetem à soberania dos
povos e obstrua o seu direito ao progresso.

tica, na qual nossos movimentos e partidos se esforcem por
assegurar uma justa distribuição da riqueza c a participação
dos seus respectivos povos nas decisões que os incumbem.
7) A convicção de que o regime democrático, fundado
no sufrágio universal, na representatividade politica e no
equil(brio de poderes, deve complementar-se com a adoção
de sistemas que assegurem maior participação do povo trabalhador, através de forma de gestão cconômica c social.
8) O reconhecimento de que os problemas da marginalização social c da involução politica para a ditadura são os
mais graves que afrontam os países cm desenvolvimento.
Condenam-se, por inumanas,· a repressão c a perseguição
pol!tica, que destroem a convivência civilizada. Em
conseqUência, os dirigentes aqui reunidos comprometem-se a
promover a adesão c respeito de seus governos aos
instrumentos internacionais que institucionalizam o asilo e
protegem os desterrados por regimes ditatoriais, assim como
a mais ampla acolhid·a c atenção aos perseguidos polfticos,
particularmente aqueles submetidos a precárias condições, e
a defender o direito dos cidadõcs a sair livremente dos seus
países. Manifestam, em particular, seu repúdio aos regimes
racistas e totalitários que se estendem na América c o seu
voto para que se afirmem a democracia pluralista cm Es-·
panha e cm Portugal.
9) Os participantes desta reunião, cujo propósito não é
criar uma nova organização polftica internacional, recomendam um grupo de ligação ·e de informação com a tarefa de
promover novos contactos c intercâmbios.
Os ideais de justiça e solidariedade necessitam a prática
da ação coordenada de nossos partidos, na América Latina c
na Europa. Nesse sentido, consideram a reunião de Caracas
como um fato significativo, que deve ser prosseguido cm
outras reuniões a que irão incorporar-se, gradualmente, os
partidos afins, de outras regiões."

2) A afirmação de que a democracia politica fundada no
respeito aos direitos humanos, individuais e sociais; da liberdade de expressão c de representação, tanto politica como
sindical, não é prcvilégio dos países ricos, senão solução tão
necessária e tão desejável para os povos em desenvolvimento
como para os mais industrializados.
3) A certeza de que a democracia politica somente
adquirirá autenticidade quando se complementa com a
democracia social e que a liberdade somente se realiza plenamente pela igualdade econômica, que faz possível desfrutá-la.
Esta democracia deve assegurar o maior grau possível de
igualdade na distribuição da propriedade, do bem-estar, das
rendas e do acesso à cultura e ao poder.
4) A convicção de que não há solução de validez
universal para alcançar a plenitude democrática. Cada país e
cada região deve encontrar seu próprio caminho para a liberdade e para a justiça social, de acordo com a sua realidade e
com a crescente solidariedade internacional. Não obstante,
sustentamos que a justiça social supõe, em cada país, a
promoção efctiva da igualdade, a regulamentação da vida
econômica pelo Estado, respeitando a iniciativa individual
que não contradiga os interesses sociais e populares; a
responsabilidade social da propriedade e a eliminação dos
resíduos feudais ali onde subsistam. Implica, por outra parte,
a superação de todo o sistema econômico caracterizado pela
opressão, a injusta divisão do trabalho c a sujeição ao
imperialismo econômico, politico ou ideológico. Comporta
também a racionalização e modernização dos órgãos de
poder.
Como se vê, Sr. Presidente c Srs. Senadores, este documento
5) A convicção de que a democracia social se demonstra sintetiza a orientação, as diretrizcs, os princípios, as teses ali defenpor si mesma, nas re1ilações pacfficas entre os Estados, no res- didas, Parece-me que esse encontro tem uma importância especial,
peito à auto-determinação dos povos e na vontade de sobretudo nos dias cm que vivemos, quando não raro se proclama
cooperação internacional, que não deve entender-se como aos quatro ventos a incompatibilidade da liberdade com o dcscn·
uma forma de ajuda graciosa, senão como a necessária aplica- volvimento. Por outro lado, mostra, muito claramente, que o desenção, a nível internacional, dos princípios que sustentamos no volvimento a que todos aspiramos é aquele desenvolvimento que não
interior de nossos países. Estas relações devem estar regula- seja representado apenas por estatísticas oficiais, por números, por
mentadas por normas precisas, no espírito da Carta dos cifras, por PIBs ou taxas de exportações. Na verdade, o desenvolviDireitos e Deveres Econômicos dos Estados.
. mento que interessa é aquele que venha trazer, de fato, maior bemOs partidos, no Governo aqui representados, e os que estar para o povo de cada pafs.
têm a legítima aspiração de chegar a sê-lo, se comprometem a
Honrado individualmente com o convite da Ação Delnocrâtica
lutar por que se cumprem e se aperfeiçoem os acordos inter- para comparecer àquela reunião de dirigentes polfticos da Europa e
nacionais que, na matéria econômica e social, dão forma e da América, a minha presença naquele encontro teve, sem dúvida,
sentido à idéia de uma nova ordem econômica internacional.
um caráter sul generls.
Esta nova ordem há de reger-se pelo reconhecimento ao
e. que não fui representando nenhum governo, nem grupo de
direito, que todos os Estados têm, para a livre disposição dos
compatriotas,
nem sequer o Partido Oposicionista de que sou
seus recursos naturais em seu próprio beneficio e à faculdade
correlata de regular as transferências de capital e tecnologia: membro. Compareci, sim, na mesma qualidade da do próprio convide obter preços justos e remuneradores para as matérias-pri- te formulado, isto é, cm carátcr estritamente pessoal.
Tive oportunidade de, cm declaração feita naquele encontro, esmas e vantagens preferenciais para os produtos manufuturaclarecer que, como um dos fundadores do Movimento Democrático
dos dos países em menor desenvolvimento; supõe, ademais, o
Brasileiro, havia me incorporado, no Brasil, àqueles que, malgrado
direito a dispor de um financiamento suficientemente equitatodas
as dificuldades por que o Brasil passa, lutam legalmente pela
tivo c não condicionado por razões polfticas. Implica, finalconsecução das atuais metas da Oposição, expressas no programa
mente, no repúdio à ingerência dos governos c dos consórcios
partidârio devidamente registrado cm nossa Justiça Eleitoral.
transnacionais nos assuntos internos dos outros países.
Fiz ver, entretanto, que a cncurzilhada cm que vive a Nação, de6) Os processos de intcg·ração regional constituem um
dos métodos mais eficazes para promover o desenvolvimento safia todos a perquirir sempre, c cada vez mais, sobre .o maior
e a criação de riquezas, assim como para contribuir a uma número de alternativas possíveis, dentro da legalidade democrática,
estrutura de relações econômicas mais equilibrada eritre os para levar o País a melhores dias.
Da! por que atendi, com satisfação, ao convite feito, c fui ao
povos industrializados e os países em desenvolvimento. Este
processo deve ser impulsionado por uma firme vontade polf· chamado "Encontro de Caracas", atribuindo-me, sobretudo, uma
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vados pelas várias correntes de pensamentos ali representados.
Fui, sobretudo, colher subsldios, ouvir e testemunhar ex·
pressões do pensamento pol!tico-mundial, porque continuo fiel
àquela tese que aqui tenho sustentado: que é necessário se estabelecer
o mais amplo debate em torno de idéias pol!ticas; é necessário, nessa
bruma politica em que nos encontramos estabelecer debates de toda
a ordem, debates entre iguais e, até mesmo, debates entre contrários,
para que possamos, desta maneira, nos aproximar das definições que
um dia terão que ser feitas.
Acredito que estas definições não poderão fugir àquilo que tem
norteado sempre a minha vida, e que diz respeito à liberdade
coexistindo com o desenvolvimento, o desenvolvimento implicando
em justiça social, tudo isto sendo acalentado pelo esplrito de solidariedade humana.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, julguei de meu dever trazer a esta
Casa o meu depoimento sobre o que vi e sobre o que ouvi na Venezuela, sobretudo o que ouvi de personalidades de outros palses,
para mostrar que nilo é pacrfica a marcha para o totalitarismo. Se
muitos palses estão sucumbindo aos regimes autoritários, hã palses e
há homens dos mais diferentes lugares que continuam acreditando
nos ideais da liberdade.
Trouxe, portanto, do Encontro de Caracas, um vasto e
profundo manancial de opiniões c de teses expostas naquela reunião
embora possa, inclu~ivc, discordar de algumas delas c julgá-las
passiveis de reparos. Mas, na verdade, umas c outras, a merecerem
análise, estudo, meditação, sobretudo na busca dos caminhos defini·
tivos, demócráticos c pacrficos, que os brasifciros saberão, por certo,
encontrar com seus próprios esforços.
Nesta oportunidade em que trago ao Senado o meu de·
poimento, gostaria de dizer que os princlpios de Liberdade, de
Justiça Social c de Solidariedade, que tão bem foram enaltecidos
naquela assembléia, parecem sobrepor-se às diferenciações filo·
só ficas c de estratégia politica que, por vezes, ali se evidenciaram.
Creio, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que no Brasil a grande
maioria do seu povo é também fiel a ele e sobretudo continuará a sê·
lo, independentemente dos rumos que venham a ser tomados aqui,
face a evolução do atual processo politico brasileiro. Por isso mesmo
é que julgo que todos nós devemos nos bater por aqueles mesmos
princlpios, através dos quais creio que encontraremos o verdadeiro
futuro que desejamos para o Brasil. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Franco Montoro, como Udcr.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Uder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
No rigoroso cumprimento de nossa função fiscalizadora c na de·
fesa do interesse da população de nossos Municfpios, estamos
encaminhando à Mesa o seguinte requerimento:
"Sr. Presidente:
Em face do que dispõe o art. 42, item VI, da Constitui·
ção Federal, que estabeleceu como competência privativa do
Senado Federal "fixar por proposta do Presidente da República, mediante Resolução, limites globais para o montante
da divida consolidada dos Estados e Municlpios"; e, tendo
cm vista resguardar o conceito de crédito público, temos a
honra de solicitar u Vossa Excelência a remessa da do·
cumcntaçilo, em anexo, aos organismos abaixo relacionados,
pelos motivos a seguir ex pendidos:
I. A Prefeitura Municipal de Jundial (SP) foi autorizada
pelo Senado Federal a contratar empréstimos no valor de
CrS 228.560.830,0Q (duzentos e vinte e oito milhões, quinhen·
tos e sessenta mil, oitocentos e trinta cruzciro,s), com base

solicitação do Poder Executivo, através da Mensagem n9 55,
de 1976.
2. A matéria foi analisada pelo Conselho Monetário
Nacional que se· pronunciou, sob o aspecto financeiro, fa·
voravelmente apenas à contratação de Cr$ 87.000.000,00
'(oitenta e sete milhões de cruzeiros), visto que a poupança 11·
quida daquele município seria insuficiente para arcar com
maiores compromissos, muito embora tenha encaminhado
ao Senado Federal a totalidade do pedido.
3. Durante a discussão do Projeto de Resolução que
autorizou os referidos empréstimos, foi mostrado que o próprio Conselho Monetário Nacional havia declarado que a
poupança liquida de Jundiaí situava-se em torno de
CrS 24. 151.600,00, e o dispêndio anual para saldar as opera·
• çõcs pretendidas junto ao Banco do Brasil S.A. (F.D.U.) CrS 17.000.000,00- e junto a Caixa Econõmica do Estado
de São Paulo S.A. - CrS 70.000.000,00, alcançava a cifra de
CrS 32.831.000,00. E que, com a aprovação de mais
CrS 141.000.000,00 para obra de recuperação e saneamento
dos rios Guapeva e Jundiaí, a situação das suas finanças ficaria altamente comprometida.
4. Pelos dados constantes do processo, (Doe. I) Conse·
lho Monetário Nacional, a divida interna da mesma Prefcitu·
ra, já contratada é da ordem de CrS 196.000.000,00, o que
eleva para o montante de CrS 424.000,000,00 a dívida global
do Município; a esse montante corresponde encargos, apenas
de correção monetária e juros, superiores a
CrS 150.000.000,00 por ano; sendo que a arrecadação efetiva
da mesma Prefeitura, no último ano, foi da ordem de
Cr$ II 0.000.000,00, (Documento n9 1.)
5. Após a autorização do Senado, chegaram ao nosso
conhecimento as seguintes informações, que passamos a
mencionar:
a) as contas da Prefeitura de Jundial (Processo TC·
3449-4), relativas ao exerclcio de 1974, não foram até hoje
aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
em virtude de falhas e irregularidades apontadas pelos órgãos
técnicos daq ucla Corte;
b) a Comissão Executiva da ARENA, Aliança Renova·
dora Nacional, de Jundiaí apresentou denúncia formal ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
apontando graves irregularidades na contratação. de obras,
serviços c empréstimos pelo Prefeito de Jundiaí, que como
conseqUência - diz o documento - promoveu um
sufocante aumento dos impostos predial e territoriaJ urbanos
- atingindo em casos não raros para mais de 3.000%- dan·
do, dessarte, largas a uma reação popular que vem recrudcs·
cendo a cada dia, com a entrada, na Justiça, de sucessivas
levas de mandados de segurança que, sistematicamente, vêm
encontrando agasalho nas quatro Varas da Comarca" (Doe.
2, de iniciativa da Comissão Executiva da ARENA de
Jundia!);
c) otlcio do Chefe do Gabinete do Secretário dos Servi·
ços e Obras Públicas, do Estado de São Paulo, datado de 16
de outubro de 1975, informando "que através dos contatos
mantidos com o Sr. Prefeito Municipal de Jundiaí, o mesmo
informou, verbalmente, não h·aver necessidade de tais obras
no momento" (Doe. 3). Tratava-se de uma Indicação feita
na Assembléia Legislativa para a celebração de um convênio
entre o DAEE, Departamento Estadual de Águas e Esgotos,
e a Prefeitura Municipal de Jundial, objetivando exatamente
a canalização dos rios Jundial e Guapeva (Doe. 3), que são
objetos do empréstimo;
d) no jornal O Estado de S. Paulo, na edição do dia 3 de
junho do corrente,' isto é, ontem, está estampada a noticia de
que "Jundiaí quer mais 70 milhões, podendo provocar nova
polêmicu no Senado Federal". Informa ainda A Notrcla, que
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e tão logo o Banco Central se pronuncie a respeito será enviado à esta Câmara Alta (Doe. 4).
Assim sendo, Sr. Presidente, julgamos conveniente que
os organismos responsáveis, especialmente os agentes financeiros, sejam alertados para os fatos apontados, a fim de que
se resguarde o interesse público.
Nestas condições, solicitamos a V, Ex• enviar ao Conselho Monetário Nacional, ao Banco Central do Brasil, à Caixa
Econômica do Estado de São Paulo, ao Tribunal de Contas
.do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas da União a
documentação anexa.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos de estima e consideração. - Senador
Franco Montoro."
Este, o requerimento que estamos encaminhando à Mesa, Sr.
Presidente.
Como dissemos, o objetivo dessa medida é não apenas dar
cumprimento à função fiscalizadora que a Constituição atribui expressamente ao Senado mas, principalmente, atender ao interesse da
população da cidade, porque quem paga os empréstimos oficiais i:
sempre o povo, e a empréstimos excessivos corresponde, também,
uma excessiva elevação nos tributos que a população deve pagar.
No movimento contra ·a elevação do custo de vida não pode faltar a providência vigilante que o Senado deve tomar na defesa do
interesse público.
Eram as considerações que queria fazer, encaminhando à Mesa
o requerimento que acaba de ser lido. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO
MONTORO EM SEU DISCURSO:

Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP). Pedido de autorização para elevar, temporariamente, os parâmetros lixados
pelo Artigo 29 da resolução n9 62/75, do Senado Federal, a
fim de que possa realizar operações de crédito junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A. (na qualidade de Agente
Financeiro do Banco Nacional da Habitação), à Caixa
Econômica do Estado de São Paulo S.A e ao Banco do Brasil
S.A. (Fundo de Desenvolvimento Urbano).
Senhores Conselheiros:
Solicita a Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP) autorização para
contrair os seguintes empréstimos:
I -Junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., na qualidade
de Agente Financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH):
A- Valor: Cr$ 141.560.830,00;

B-Prazos:
I - de carência: 6 meses,
2- de amortização: 18 anos;
C- Encargos:
I -juros de 8% a.a.;
2- correção monetária idêntica à das ORTN;
D- Prestação mensal Inicial: Cr$ 655.374,21;
E - Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Fundo de Participação dos Estados e Municípios;
F - Destinação dos recursos: Conclusão da recuperação do
fundo do vale por onde corre o Rio Guapeva (2• etapa) e o Rio
Jundiaí (I' etapa).
11- Junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A.:
A- Valor: Cr$ 70.000.000,00;

B- Prazos:
I -de interligação: 9 meses;
2- de amortização: 3 anos;
C- Encargos:
I- juros de 10% a.a. pela aplicação da Tabela Prlce;
2- correção monetária idêntica à das ORTN;
D- Prestação mensal inicial: Cr$ 1.944.444,44;
E- Garantia: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias;
F - Destinação dos recursos: Financiamento dos serviços de
pavimentação asf{lltica a serem executados em vias públicas daquela
cidade:
III- Junto ao Banco do Brasil S.A. (Fundo de Desenvolvimento

Urbano):
A- Valor: CrS 17.000.000,00;
B -Prazos:
I -de carência: 15 meses,

2- de amortização: 105 meses;
C - Encargos:
1- juros de 10% a.a.,
2- correção monetária idêntica à das ORTN,
3 - taxa de administração de I% sobre o valor de cada
desembolso e dele deduzida;
D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Fundo de Participação dos Estados e Municípios;
F- Destinação dos recursos: Complementação das obras do
sistema viário daquele Município.
2. Segundo os registres da Gerência da Dívida Pública do
Banco Central do Brasil, a situação da dívida consolidada interna da
Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP) apresenta-se conforme o
quadro a seguir:

CrS mil

Natureza

I - Por títulos
2 - Por contra tos
3-Total(l +2)

Posição
em
31-12-75
(A)

Posição
em
4-3-76
(B)*

Operações já
contratadas:
integrallzações
a realizar
(C)**

159.795,2
159.795,2

182.647,2
182.647,2

13.462,0
13.462,0

• Inclui intcgrulizaçõcs - de operações jll contratadas •••releio, no valor de CrS 22.852,00 mil,
" lntcgruliznçõcs previstas aIndu pura o cmclcio de 1976.

ocorridus

no

"' CrS 141.560,80 mil junto no Buncu do Estudo de Suo Paulo S.A., (BNH),
CrS 70,000,00 mil junto à Cni'a Econômicu do Estudo de São Puulo S.A. c
CrS 17.000,00 mil junto uo Bunco do Brasil S.A. (FDU).

Operações
pretendidas

Situação posterior
às contratações
pretendidas

(D)***

E=B+C+D

228.560,8
228.560,8

424.670,0
424.670,0

3. Pura que possam ser realizadas as operações sob exame,
haver{t necessidade de autorização específica do Senado Federal,
umu vez que a utual dívida consolidada interna do referido Município extrapola os purâmetros que lhe foram fixados pelos itens I e 11,
do urtigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75 daquela Casa do
Congresso conforme a seguir se verifica:

r

-

=
-104-

I

CrS mil
Dívida
éonsolidada
interna
l-Montante

rr- Crescimento anual
Hl- Dispêndio anual

Parimetros
fixados pela
Resoluçio n' 61!7!•

Poslçio
atual

I 11.149,0
33.471,1
29.268,6

196.109,2 (A)
36.3 I 4,0 (B)
27.581,7

mente, se apresenta bastante elevado naquela localidade - entendo
que o referido pedido, em face da sua excepcionalidade c urgênciá,
poderia ser encaminhado ao Senado Federal.
8. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo
único do artigo 39 da aludida Resolução n9 62/75, submeto o
assunto a V. Ex•s, com meu voto favorável ao encaminhamento dos
três empréstimos ora pleiteados à Presidência da República e,
posteriormente; ao Senado Federal, se de acordo o Chefe do Poder
Executivo.
·
(Voto do Conselheiro Paulo H. Pereira Lira, em 19-4-76.)

(")Receita talai arrecadada cm 1975 reajustada cm 30% conforme dccisilo deste Co~sclho
cm rcuniilo de 16-2·76,
-

(A)= CrS I 82.647,2 mil (posição em 4-3-76) + CrS 13.462,0 mil
(integralizações a serem realizadas).
(B) = Cr$ 22.852,0 mil (integralizações realizadas, no presente
exercício, até 4-3-76). + CrS I 3.462,0 mil (integralizações a serem
realizadas, ainda no referido exercício, após 4-3-76).
4. A propósito, a Lei Orçamentária da Prefeitura Municipal
de Jundiaí (SP), para o ano em curso, apresenta a seguinte composição:

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL
COMISSÃO EXECUTIVA
Secção de J undlaf
Excelentíssimo Senhor Doutor
Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.

Senhor Presidente:
CrS mil
A Comissão Executiva da Aliança Renovadora Nacional a) receita total ................................ .
344.628,0
b) ·operações de crédito ........................ .
181.300,0 Secção de Jundiaí - pede venia com o fim de, respeitosamente,
c:) receita líquida (a- b) ........................ .
163.328,0 remeter a esse egrégio Tribunal de Contas, para o julgamento que
d) despesas de custeio ......................... .
85.028,0 proventura possam merecer, os documentos anexos, constantes de:
I - Lei Municipal n9 2.028/73, dispondo sobre autorização
e) despesas relativas às transferências corpara
que a Prefeitura desta cidade possa negociar um empréstimo no
rentes menos previsão de juros ................ .
22.620,0
f) parte da receita, relativa às transferências
valor de CrS 198.000.000,00 (cento e noventa e oito milhões de cruzeiros).
de capital, que deverá ser aplicada
2 - Cópia do contrato firmado entre a p.m. e a "Construtora
em investimentos obrigatórios ................ .
3.388,4
Andrade
Gutierrez S/A", para execução do Plano Viário de Jundiaí.
g) despesas certas e inadiáveis (d +e+ f) ••.•..•..••
I I 1.036,4
3 - Relatório elaborado por uma comissão técnica concernente
b) margem de poupança (c- g) ................. ..
52.291,6
à Concorrência Pública 66/13, com considerações em torno do
5. Como se pode verificar, a margem de poupança do Municf- citado Plano Viário.
pio de Jundiaí situa-se em torno de Cr$ 52.291,6 mil, dos quais cerca
4- Relatório pertinente a um contrato firmado com "G.
de Cr$ 28. I 40,0 mil se destinam a atender a juros e resgates de Sampaio- Assessoria de Negócios SJC Ltda.", para elaboração de
operações já contratadas, restando, destarte, CrS 24.151,6 mil para Plano Econõmico.
\
novas contratações.
Senhor Presidente:
6. Assim, sob o aspecto financeiro, considero que somente
Esta C. E. não saberia como justificar este seu gesto sem atentar
seriam viáveis as operações pretendidas junto ao Banco do Brasil a hipérbole de tolerância de V. Ex•, ao oferecer as informações que
S.A. (FDU) - CrS 17.000,0 mil - e junto à Caixa Econõmica do se seguem:
Estado de São Paulo S.A. - CrS 70.000,0 mil - cujo dispêndio
Em maio pf., o Sr. Prefeito Municipal deste Município promoanual (Cr$ 32.831,0 mil), embora superior à disponibilidade citada veu um sufocante aumento dos Impostos Predial e Territorial
no parágrafo anterior, não deverá acarretar maiores pressões ao Urbanos- atingindo em casos não raros para mais de 3.000% Tesouro Municipal, tendo em vista a natureza reprodutiva do dando, dessarte, largas a uma reação popular que vem
financiamento destinado aos serviços de pavimentação asfáltica, ou recrudescendo a cada dia, com a entrada, na Justiça, de sucessivas
seja, deverá retornar aos cofres públicos grande parte do capital levas de mandados de segurança, que sistematicamente vem
investido, atravé:s da tributação aos seus respectivos beneficiários.
encontrando agasalho nas quatro varas da comarca.
7. Entretanto, cm face do que preceitua o artigo 39 da ResoluCom a prodigalidade imaginativa que o caracteriza, o povo
ção n' 62/75, a seguir transcrito:
começou a vociferar pela rua em torno da legitimidade e dos reais
"Os Estados e Municípios poderão pl~itear que os limi- propósitos relativos a um contrato avençado com "G. Sampaio tes lixados no artigo 29 desta Resolução sejam temporaria- Assessoria de Negócios SjC Ltda. ", no sentido de se dar nova
mente elevados, a fim de realizarem operações de crédito sistemática ao Plano Piloto Municipal e, muito particularmente, à
especificamente vinculadas a empreendimentos financei- Concorrência n9 66/73, dispondo sobre execução de obras públicas.
O Sr. Prefeito, que consignou no orçamento do presente exercíramente viúveis e compatíveis com os objetivos e planos nacionais de desenvolvimento, ou ainda, em casos de CIO, uma dotação de CrS 198.000.000,00, sustentado no pressuposto
excepcional necessidade e urgência, apresentada, em de que realizaria esse numerário a via de um empréstimo, não
logrou, até o presente, sucesso nas suas andanças junto aos
qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamentação."
estabelecimentos de crédito nacionais e estrangeiros.
E considerando que os recursos a serem obtidos através da
Não obstante, o Sr. Prefeito sacou contra o futuro, contratando
operação de crédito a ser firmada junto ao Banco do Estado de São os serviços da "Andrade Gutierrez" pela vultosa quantia de
Paulo S.A. (na qualidade de Agente Financeiro do Banco Nacional Cr$ 178.000.000,00, estribado na verba 606-41-13.94 e 606.41.12.94,
da Habitação), no valor de Cr$ 141.560,8 mil, serão aplicados na no valor de Cr$ 144.175.000,00.
recuperação do fundo do vale por onde correm os Rios Guapeva e
A lisura desse contrato começou a ser posta em dúvida de
Jundiaí - o que, segundo titular do referido Município, virâ a maneira generalizada e incõmoda para a ARENA sobre quem
diminuir, cm muito, o índice de mortalidade infantil que, atual- pairam us responsabilidades de haver elegido o Sr. Prefeito.
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Aquele assessor, aos 30 de maio pf. trouxe a público o resultado
de suas pesquisas em virtude do que propôs a instituição de uma
comissão formada por três Engenheiros, um Advogado e um
Economista, para examinar a Concorrência n9 66/73, e declarando a
contratação da firma "G. Sampaio - Assessoria de Negócios S/ A
Ltda." excessivamente onerosa e nada significativa aos interesses
municipais.
Quanto à Lei n9 2.028, S.M.J. se apresenta eivada de dispositi·
vos elásticos e perigosos como se infere dos artigos 2 e 3, motivo que
também suscitou intranqUilidade na indústria, no comércio e demais
setores da vida municipal.
Era o que tínhamos a dizer, como partido político fiel às diretrizes do Governo, na certeza do dever cumprido.
Neste ensejo, apresentamos a V. Ex• os protestos da nossa
destinta admiração e respeito.
C.E. do Diretório da ARENA em Jundiaí. Jundiaí, IS de setembro de 1974.
São Paulo, )9 de abril de 1975

'R. G. n909/75-AL
Of.469
A Sua Excelência o Senhor Doutor Paulo Egydio Martins
Digníssimo Governador do Estado de São Paulo
CAPITAL-SP
Senhor Governador:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex•, para os devidos fins, os
inclusos avulsos da Indicação n9 4, de 1975, apresentada a esta As·
sembléia Legislativa, em sessão de )9 do corrente, pelo nobre
Deputado Jayro Maltoni.
Reitero a V. Ex• os protestos de minha alta consideração. Deputado Leonel Júlio, Presidente.
São Paulo, 19 de fevereiro de 1976.

CC-ATLn9 601/76
A Sua Excelência o Senhor Deputado Joaquim Carlos Dei Bosco
Amar.al, J9-Secretário da egrégia Mesa da Assembléia Legislativa do
Estado.
Senhor )9-Secretário:

Com referência ao assunto, o DAEE informa que foram .
procedidas vistorias no local e mantidos contatos com o Senhor·
Prefeito Municipal de Jundiaí.
Informa ainda, que através dos contatos mantidos com o
Senhor Prefeito Municipal de Jundiaí, o mesmo informou verbal·
mente, não haver necessidade de tais obras, no momento.
Concluindo, esclarece que o Senhor Prefeito do referido Municí·
pio, prometeu manter, oportunamente, novos contatos com aquela
Autarquia, com vistas a um melhor equacionamento e solução dos
problemas apresentados pelos referidos cursos d'água.
Assim, este SERIL pretende devolver à ATL o seu Proc.
n9 181/75.- Eng9 A.A.S. Tássinari, Chefe do SERIL.
Ciente.
Encaminhe-se à A.T.L.
São Paulo, 16 de outubro de 1975. - Joio Menna Barreto,
Chefe do Gabinete.
ASSEMBLtiA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDICAÇÃO N9 4, DE 1975
Indico, obedecidas as formalidades regimentais, seja oficiado ao
Exm9 Sr. Governador do Estado, solicitando providências de Sua
Excelência no sentido de que ci DAEE, dentro da maior urgência
possfvel, estabeleça convênio com a Prefeitura Municipal de Jundiaí,
para canalização dos· rios Jundiaí e Guapeva, bem assim convênio
entre o órgão Estadual e aquela Municipalidade, para construção
dos emissários de esgoto, visto que os citados rios constituem, hoje,
sérios riscps para as populações de Jundiaí, Itupeva e outras de
municípios vizinhos.
J ustlfleaçio
A falta de canalização dos rios Jundiaí e Guapeva vem
constituindo em sérios riscos para a saúde e a vida dos habitantes de
Jundiaí, Itupeva e de outros municfpios circunvizinhos.
O elevado fndice de poluição dos referidos rios está a recomen·
dar urgentes providências das nossas autoridades administrativas e
sanitárias.
O Municfpio de Jundiaf, às expensas próprias, não possui re·
cursos financeiros para uma providência de tal natureza, sem sacrifí·
cio de outras importantes áreas, como as de educação, saúde, conser·
vação de vias públicas e estradas, além de outras relativas à urbaniza·
ção.
Assim, é mister que o Estado vá em socorro daquele Município,
solucionando tão importante problema, firmando, para tanto, convênio com a Prefeitura Municipal.
Sala das Sessões em )9 de abril de 1975.- Jayro Maltonl.
JUNDIAI QUER MAIS 70 MILHOES

A Prefeitura de Jundiaí poderá provocar outra polémica no
Senado, desta vez em torno de um pedido de financiamento de 70
milhões de cruzeiros para seu programa de saneamento. O Conselho
Monetário Nacional já aprovou o crédito, e tão logo o Banco
Central se pronuncie a respeito o processo será julgado no Senado,
que recentemente, após longas e intensas discussões, autorizou um
financiamento de 228,5 milhões de cruzeiros para a mesma Prefei·
tura.
O programa de saneamento, elaborado pelos técnicos do De·
parlamento de Águas e Esgotos de Jundiaf, inclui a conclusão das
SECRETARIA DOS SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
obras já previstas no plano de águas e esgotos da cidade e a construGABINEtE DO SECRETÁRIO
ção de uma estação de tratamento de esgotos nas margens do rio
Jundiaf, com o objetivo de recuperá-lo para uso industrial. Atual·
Prot. DA- 1027/75- Proc. 181/75 ATL
mente este rio é considerado um dos maiores focos de poluição no
Interessado- Assembléia Legislativa do Estado
País. Se o financiamento for aprovado, o DAEE local pretende
Assuntos- Indicação n9 4/75, do Deputado :Jàyro Maltoni, solici·
elevar a capacidade de abastecimento de água à população para um
tando a celebração de convênio entre o DAEE e a Prefeitura
fndice de 95 por cento, fornecendo redes de água e esgotos pura
Municipal de Jundiaí, objetivando a canalização dos rios Jundiaí e
todos
os bairros."
Guapeva.

De ordem do Excelentíssimo Senhor Governador, tenho a
honra de encaminhar a essa ilustre Assembléia, por ·intermédio de
Vossa Excelência, cópia das informações prestadas pela Secretaria de
Obras e do Meio Ambiente a respeito da matéria objeto da Indicação
n94, de 1975, de iniciativa do nobre Deputado Jayro Maltoni.
Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta con·
sideração. - Luis Arrobas Martins, Secretário de Estado-Chefe da
Casa Civil.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
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Concedo a

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fomos surpreendidos, pela manhã, com o noticiário jornal!stico
que trazia uma noticia, para nós, pessoalmente, acre-doce. Doce
porque confirmava as nossas teses a respeito da Amazónia, e acre
porque aventa um modelo de desenvolvimento da Amazônia, ainda
na base da simples c modesta divisão territorial.
Passo a ler a cntrefala concedida pcloiilustre economista Dclille
Guerra de Macedo, atual Chefe da Secretaria de Articulação mm
Estados e Municlpios, SAREM, da Secreiaria de Planejamento da
Presidência da República. Para Delille, - ex-Secretário ·de
Planejamento do Amazonas, um Estado com 1.600.000 quilómetros
quadrados, e com um milhão de habitantes: é quase ingovernável.
Conhecemos o economista- trata-se de um homem inteligente,
inegavelmente respaldado por uma sedimentação cultural muito
boa. e muito me admira que ele parta, agora, para esse projeto, com
esta idéia ou com este modelo de divisão, territorial do Estado do
Amazonas, para com isso provocar uma detonação económica, um
desenvolvimentismo no Estado do Amazonas. Ora, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nós já esgotamos essa experiência. O Brasil já dividiu
os seus Estados, outrora Mato Grosso com Ponta Porã, já dividiu
com o Amapá, já dividiu com o Território de Rondônia, o Território
de Roraima, que se arrasta hã mais de 30 anos e ainda não conseguiu
eclodir para o desenvolvimento.
O Sr. Gllnn Rocha (MDB - SE)-:- V. Ex• me permite um
aparte, nobre Senador?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não,
nobre Senador, é com prazer que o ouço.
O Sr. GIIYan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• está falando sobre
um assunto que interessa, igualmente, ao Estado de Sergipe. V. Ex•
ê o maior e eu sou o menor, V. Ex• é do Amazonas e eu sou do
Sergipe. De vez em quando os puristas das latitudes envocam a tese
da redistribuição territorial brasileira, que ninguém, de sã
consciência, acha perfeito; entretanto,. eu prefiro ficar com
Eclesiastes: "Hã tempo para tudo; há tempo de nascer, há tempo de
morrer", e há tempo de colher. Remanejar, a essa altura, o território
brasileiro em novas divisões é, exatamente, a mesma coisa que
remanejar alicerces de um prédio pronto. t: uma solução simplista
das muitas soluções simplistas que têm sido apresentadas neste País
para resolver os nossos problemas, não fazdustiça à inteligência, nem
à criatividade dos técnicos brasileiros. Muito obrigado, Senador.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador Gilvan Rocha, agradeço a contribuição de V. Ex•, porque
corrobora mesmo o meu ponto de vista. O ensinamento é primário.
Nós já fizemos várias experiências no Brasil, no sentido de dividi-lo e
redividi-lo. Não é isso que vai resolver o problema do
desenvolvimento, não é isso que vai · detonar o petardo do
desenvolvimento, em absoluto. O que detonará esse desenvolvimento será uma obediência àquelas vocaçõés. Suponhamos, no caso
atual da Amazônia, o enfoque que o Goi,terno Federal atualmente
está dando, quando, através do Projeto: RADAM, ascultando a
região através da pesquisa, começou a delinear áreas de explosão
económica que passou a chamar de PÔLAMAZONIA, e
pretendendo em cada pólo desses concentrar recursos para o
desenvolvimento. Certo, correto, exato, perfeitamente. Mas não é a
simples divisão territorial. O cirtério certo. é este: descobrir vocações
desenvolvimentistas e acelerá-las, desenvolvê-las e impulsioná-las
mas não simplesmente dividir aÇ!ministrativamente, por
coordenadas, por meridia~os e paralelos, que não vai resolver nada.
Isso já se fez. O Acre, até· hoje, também! se arrasta, apesar de ser
Estado; Rondônia, se niio fosse a cassiterita, nilo teria condições hoje
de almejar ser Estado; talvJz tenha mais condições de ser Estado do

que o próprio Estudo do Acre, Roraima, lá cm cimu, também se
arrasta; o Amapá, se niio fosse 11 Serra do Navio, nadu existiria lá.
Entilo," convenhamos que o modelo é: primário, é pu~ril, é
infantil não tem mais cabimento. Mas, quero analisar com maiores
pormenores a l:ntrefnla. Diz o ilustre economista Delille Guerra
Macedo:
"Quem quer que pense colonizar a Amazônia deve ter
em mente um principio fundamental: o aproveitamento dos
seus rios, que levam no mais intrincado interior e que são as
vias naturais e mais fáceis de transporte da região". A tese é
de Dclille Guerra Macedo, chefe da Secretaria de Articulação
com Estados e Municípios (SAREM), ao ressuscitar ontem
nesta Capital o tema da redivisão territorial do Estado do
Amazonas, para ele, um passo decisivo para a execução da
filosofia de integração nacional proposta pelo atual
governo."
Ora, Srs, 'Senadores, isto me anima. Não que cu pretenda s:r o
autor único e absoluto da tese Vocaçio Hldrogralfica da Amazónia,
aventada por mim há uns três ou quatro anos, quando já me pronunciava na minha Terra c fiz dela bandeira para a minha candidatura
ao Senado Federal pelo meu Partido; e aqui chegando passei a adotála, prima facie, como o ponto mais significativo do recado amazõn!co, justamente o aproveitamento e o atendimento desta vocação hidrográfica. Não importa que o Sr. Delille seja agora o autor, o que
importa é que ele e eu, os dois juntos, e toda esta nação, cheguemos à
compreensão de que a Amazônia, para a explosão do seu desenvolvimento, tem que obedecer esta vocação hidrográfica, tem que atender
a este chamamento telúrico que é o parâmetro água, a baliza água.
Tudo em função da água; tudo tem que ser feito em função da água;
antes de mais nada, de qualquer planejamento, de qualquer esboço,
de qualquer modelo, vamos ver o que diz a água, como a água
atende, como a água condicionará o novo modelo.
"O ex-secretário do Planejamento do Amazonas entende
que um Estado com I,6 milhões de quilómetros quadrados e
com I milhão de habitantes, é quase ingovernável, uma vez
que 95 por cento da renda do Estado provêm de uma região
de apenas 350 mil quilómetros quadrados.
Para Delille - tido na área económica como um dos·
maiores conhecedores dos problemas da Amazônica- a inte·
gração da região seria melhor conseguida se, por exemplo,
fossem criado novos territórios federais, pelo menos um
pouco mais de meia dúzia. Explica que num total de44 muni·
clpios amazonenses, há entre eles municípios superiores à
área dos Estados de Pernambuco e Alagoas juntos, contando
somente com IOmil habitantes.
Cada um desses novos territórios passaria a contar com
administração e recursos próprios, eliminando-se dois pro·
blemas cruciais à atual administração que na verdade,
administra somente um quinto da área estadual onde se
concentram a quase totalidade da população. Os problemas
das áreas mais longínquas passariam a ser vistos com maior
atenção, e, o que é mais importante, acompanhados mais de
perto.
Embora com um orçamento equilibrado, sem muitas
dividas, o Estado tem visível carência de recursos. Assim,
quando se pretendeu construir a estrada Manaus-Porto
Velho o orçamento do Estado era de 175 milhões de
cruzeiros, chegando a 1970 com 600 milhões, enquanto o
custo da estrada era de I,5 bilhão de cruzeiros.
Para Delille, a ocupação econômica da Amazônia tem
de partir dos seus rios e bacias, com 20 mil quilómetros de

vias."
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
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nobre Senador.
· '
O ~r. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Gostaria de acrescen·
ta r ao d1scurso de V. Ex• o seguinte: o Dr. Deli li e Guerra de Macedo
é um d.os melhores .valores da nova geração brasileira. Ele dirige um
órgão •mportantrss1mo na área do Planejamento, que é o SAREM e
uma das atribuiç~cs; aliás a maior atribuição desse órgão é criar, :m
termos de planejamento, condições para a interiorização dos re·
cursos Federais, isto é, para o Estados e munic!pios, que antes esta·
vam num regime de pulverização. Hoje há um comando de plancja·
mente, os Estados e municípios solicitam obras de melhoramentos
solicitam recursos, o SAREM é ouvido, c opina. Ele adota uma tes~
d.c rcdivisilo territorial do Brasil que é uma tese respeitável. Hã neces·
s1dadc de se colocar no tabuleiro do debate nacional as grandes teses.
V. Ex•, por exemplo, ontem defendeu o modelo econômico social
para a Amazônia. Eu, aqui, disse que, embora discordando da suges·
tão de V. Ex•, era mais uma opção para a solução dos ergastulantes
e desafiantes problemas da sua região. Devo dizer a V. Ex• que o
problema da redivisão territorial do Brasil é matéria de consenso
geral, e é difícil encontrar uma pessoa, na posição de V. Ex• contra
essa redivisão. O exemplo internacional nos oferece isso, c~mo os
Estados Unidos, pais de portentoso desenvolvimento, que fez na
madrugada de seus destinos uma redivisão, inclusive, obedecendo as
regras da geometria visando, sobretudo, ao equitativo e achando que
a presença de uma unidade administrativa numa área menor está
ligada intimamente à idéia de desenvolvimento. Dir-se-â: mas não se
pode aplicar o modelo americano sobre o Brasil. Isto, também, é
uma tese de discutir, porque há idéias comuns a vários palses, há
idéias que não têm pátria, terminaram sendo um patrimônio da hu·
manidade em termos de orientação para o desenvolvimento c bem·
'estar das comunidades. O Professor Delillc- como V. Ex• acaba de
ler - num resumo das suas idéias, opina com muita propriedade.
Eu, apesar de leigo - mas pelo asscssoramcnto de discursos que se
fazem e de conferências que se pronunciam- tenho a impressão que
a redivisão da Amazônia seria benéfica, como hoje caminhamos para
a redivisão de Mato Grosso, que é menor. Então, temos áreas e
solidão econômica imensas na Amazônia. Não acredito que uma
unidade administrativa - só o Governo de um Estado - possa
prestar jurisdição a toda esta imensa região. Por outro lado, a
questão da vocação hidrográfica não é só da Amazônia; a vocação
hidrográfica é do Brasil, temos o Rio Amazonas, o Rio São Fran·
cis~o, o Rio Doce: nós temos, segundo a opinião dos técnicos, 50 mil
·qu•lômetros de rios com condições de se tornarem navegáveis, silo as
estradas que andam. Então, faríamos o equillbrio do litoral com o
interior através dos rios; esta é uma tese nacional. Logo, a finalidade
do meu aparte é para dizer o seguinte: assim como V, Ex• ofereceu
uma opção para o seu Estado, ontem aqui, o Professor Delille Quer·
ra de Macedo está oferecendo uma outra opção. E que yenham ou·
tras alternativas, qualquer que seja a sugestão, ela deve ser examina·
da para·se alcançar, então, o desate favorável ao melhor interesse na·
cional.
O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR•.EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Inicialmen·
te, responderei ao Senador Euric,o Rezende, dizendo-lhe que a sua
contribuição enriquece o meu discurso, e me dá oportunidade de
reafirmar que sou amigo pessoal do Economista Dclille Guerra Mace·
do, e o que me está surpreendendo é justamente o fato da sua lucidez,
da sua inteligência brilhante, da sua cultura e ele aventar um modelo
- que sabemos - superado, porque a solidão econômica, nobre
Senador, não pode ser desanuviada pela simples divisão territorial
ou simples traçado geométrico - o que aconteceu nos Estados Uni·
dos, esse traçado ocorreu depois da explosão, depois do desenvolvi·
mento, depois da explosão econômica de todas aquelas áreas. Assim,
foi possível uma divisão territorial naqueles termos. No Brasil preci·

sarnes primeiro desencadear esse desenvolvimento e é: por isto que a
centralização - neste ponto concordo com a centralização e acho
que essa secretaria para os munic!pios - na Secretaria de Planejamento da Presidência da República tem muita razão de ser para
que,just~mcntc, não houvesse essa pulverização, porque a criação de
territórios ou de Estados, numa área vazia, numa área de solidão
~conômica, iria trazer um ônus muito grande para a Nação, para a
mstalação dos ógilos administrativos, das prefeituras, da construção
da própria sede. A estrutura a ser constru!da oneraria um orçamento
como ? nosso, que já é precário. E aqui cabe lembrar uma expressão
comezmha do nobre Senador Virgfiio Távora, quando diz: "A mesa
é grande mas a toalha é pequena." Quer dizer, a toalha do nosso
orçamento é pequena para a mesa grande das nossas necessidades. O
que precisávamos fazer era, se possível, o sonho do nosso General
Rodrigo Otávio, que era o que ele chamava o ministério da Amazô·
nia. Vamos dar outro nome; o que importa o nome? Ministério,
SUDAM, secretaria, ou superintendência. Temos a SUDAM. O que
é preciso é haver uma filosofia econômica, uma orientação, um
comando ideológico-econômico para a área, e tudo ser feito obedi·
ente àquele comando. Fazer uma centralização para nortear, porque,
embora seja uma colcha de retalho a Amazônia, como é o Brasil,
como aqui sabemos, que comporta inúmeros nichos econômicos,
inúmeras microrregiões, há um ilapso geral que liga a Amazónia: a
vocação hidrográfica.
Ora, nilo importa dividir. O que adianta criar o Estado ou o Ter·
ritório do Solimões, o Estado ou Território de Tefé? Vai-se onerar a
União com a instalação desses territórios e nilo vai explodir coisa
alguma. O que precisamos é encontrar o mebrião, o estopim do
desenvolvimento para a área e acendê-lo.
Ontem, aventei um modelo para superarmos o fenômeno da
enchente; não foi bem um modelo de desenvolvimento para a
Amazônia, mas um modelo setorial. No momento, o que preconizo,
o que avento para a explosão esse desenvolvimento na Amazônia é o
preço sedutor para a borracha. Porque a borracha, ao ter atingido
um valor estratégico, a ponto de nos obrigar, este ano, a importar
aproximadamente 60 mil toneladas da Malásia, e ficarmos à mercê
de um cartel no Sudeste da Ásia, com isso, sufocando o escoamento
das nossas riquezas, que se faz geralmente por meios rodoviários,
acho que a borracha, como um bem natural, seria um estopim para o
desenvolvimento, com um preço sedutor, que atrairia para o âmago
da selva essa população marginalizada, que pulula na periferia das
metrópoles, acirrando os problemas urbanísticos e sociais. Portanto,
o Governo não aliciaria, não incentivaria correntes migratórias, não
faria triagem, nem transportaria. Seria o parente chamando o paren·
te; o aderente chamando o aderente, como aconteceu no celebér·
rimo Westward da Cali'fórnia, nos Estados Unidos, em que as cor·
rentes se largavam do Leste para o Oeste à procura de ouro e à procu·
ra de prata ou de riqueza fácil.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite um apar·
te?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Vou conce·
der ~ aparte ao nobre Senador Adalberto Sena e, logo em seguida,
dare• a V. Ex•
O Sr. A~alberto Sena (MOS - AC) - Uma vez que o nobre
Senador Eunco Rezende fala em opção, também farei uma, e em
torno dela basear-me neste paralelo que S. Ex• estabeleceu entre o
que existe, no sentido em que evoluiu a economia nos Estados
~nidos e a situação do Brasil, em face desse problema que V. Ex•
d1scute. Se este nobre técnico do Ministério do Plancjamento acha
q~e o Estado do Amazonas, com uma superfície de 1 milhão e 600
m1l- se não me engano - com uma população mais ou menos ria
densidade de um e pouco...
'
O SR. EVANDRO CARREIRA (MOS- AM)- ~um milhão
de habitantes.

........

......
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por que S. Ex•, cm vez de propor a criação desses territórios, não
propõe a divisão do Amazonas cm outros estados? Exatamcnte isso
o que se fez nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos essa entidade
território sempre foi considerada cxpúria. O Alasca foi cxccção,
porque estava Já distante, mas chegou, finalmente, à situação em que
está. Quando se criou o Estado do Acre, recordo-me que houve verdadeiro problema jurfdico em torno disso, cm face da Constituição
de I89 I, porque era considerada uma excrescência constitucional o
Estado do Acre com a criação de um Estado. Depois veio a Revolução de I930; criaram-se novos territórios c a situação amainou um
pouco. Mas, desejo dizer o seguinte: sou formalmente contrário a
essa idéia de estar dividindo a Amazônia em territórios, pÕrque o
problema não é só econômico, mas também 'polftico. Podemos
manter, tanto quanto possfvcl, o princfpio federativo no Brasil. E
nesses modelos de divisão do Brasil, que preconizam a divisão da
Amazônia c de outros Estados cm territórios, estou vendo neles uma
investida daqueles que são contra a federação brasileira, pugnando
pelo modelo unitário. E, além de tudo, o problema ê, como disse
V. Ex•, cconômico, também. Se o Governo está realmente in·
teressado cm canalizar verbas para aquelas regiões, através de tcrritó·
rios, e se ele acha que só pode canalizar essas verbas entregando as
administrações dessas regiões a emissários seus- como é o caso dos
territórios, porque o que se quer com os territórios é governar
aquelas regiões, cm vez de elas serem governadas pelos rcprcscn·
Wntcs do povo- então, por que o Governo-. repito -em vez de
canalizar essas verbas para essas regiões, não canaliza para os muni·
cípios, como diz V. Ex•? Seria uma solução muito boa, porque o mu·
nicípio fica va administrado pelo Estado, não perdia a sua autonomia
c recebia os recursos necessários ao seu desenvolvimento. Portanto,
acho que, com essa nova polftica, com esse modelo, um Estado de I
milhão c 600 mil kml, com uma população de um milhão de habi·
tantes, seria perfeitamente governado. Era o que tinha a dizer a
V. Ex•
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Senador
Adalberto Sena, agradeço a intervenÇão de V. Ex•, c me ocorre, no
agradecimento, o seguinte argumento: propõe-se a divisão; sabe-se
que a divisão implica na instalação; instalação é onerar a União,
significa despesas. Como diz V. Ex•, com muita sabedoria, por que,
então, não injetar recursos nessas áreas já divididas, como o Estado
do Acre, como o Território de Rondônia c como o Território de
Roraima? Roraima, o grande Território de Roraima, que se arrasta
de pires na mão. O seu Governador, o fnclito Coronel Pereira
Ramos, homem de uma capacidade de trabalho extraordinária, de
uma capacidade administrativa fora do comum, S. Ex• vislumbrou a
pedra de toque para o desenvolvimento de Roraima, que será a
barragem do Rio Branco, na Cachoeira do Bem Querer, cm
Caracaraf. Barrando-se o rio naquela região, o rio fica navegável,
através de eclusas, durante todo o ano, podendo-se ir de Belém à Venezuela e de Belém às Guianas, cortando o interior com essa
barragem, que daria uma hidrelétrica, com capacidade de I95
mcgawatts, podendo vender, tranqUilamente, 100 mcgawatts para
Manaus. O ilustre Governador tem o plano; o plano foi aprovado e
entregue. Por que, então, não injctar recursos nesse setor?
O Sr. Agenor Maria (MDB aparte?

RN) -

Permite V. Ex• um

O Sr. Evehblo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• me concede um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com prazer,
ouço V. Ex•, nobre Senador Evelásio Vieira
O Sr. Eveiáslo VIeira (MDB - SC) - Preliminarmente, os
nossos altos encômios ao comportamento de V. Ex• na abordugem
dos grandes problemas da Amazônia, que são também problemas
nacionais, trazidos por V Ex• com conhecimento de causa e sem sur-

presa, porque V. Ex•., permanentemente, estuda os problemas nacionais, especialmente os da sua querida Amazônia, para os quais já
vem colhen'do os frutos. Hoje, já há uma consciência nesta Casa de
que V. Ex•, na maioria das suas teses, vem contando com o apoio,
não apenas dos seus companheiros de bancada, mas dos próprios ho·
mens do partido que presta suporte ao Governo Federal. V. Ex• tem
condenado, desde que aqui chegou, os investimentos no setor
rodoviário, na Amazônia, cm detrimento da navegação fluvial.
Desejo, em abono a esse ponto de vista c levando em conta a fran·
queza e coragem de V. Ex• dizer que a Amazônia não precisa da
Transamazônia, da estrada do Madeira, nem da Pcrimctral Norte. O
Governo decidiu não mais dar continuidade à Perimctral Norte,
rumo à Colômbia, e essa rodovia irá apenas até São Gabriel da
Cachoeira porque constatou-se que o trecho de São Gabriel da
Cachoeira até a Colômbia é constituído de terra arenosa, e que a rodovia custaria muito, mesmo porque os 900 Km construídos até o
momento já ultrapassaram três vezes a previsão e está custando aos
cofres da Nação mais de novecentos bilhões de cruzeiros antigos,' isto
é, quase um trilhão de cruzeiros antigos, dinheiro que poderia estar
sendo aplicado na melhoria dos serviços de navegação fluvial no seu
Estado, nos Estados que constituem a Amazônia e em outras áreas
prioritárias. V. Ex• tem razão cm, constantemente, assumir a Tri·
buna para chamar a atenção do Governo para as legítimas priori·
dades, dentro das prioridades. Isso que é necessário: fazer-se um inventário, saber aquilo que é maior ou menor, dentro do interesse e di!
viabilidade. A nossa admiração, o nosso aplauso por esta campar.ha
que está crescendo, mágnificamente, em favor, não de V. Ex•- que
esta não é a sua preocupação- mas, em favor da solução para o pro·
blcma de uma área rica mas, que precisa ser rica também, para
aqueles que habitam a Amazônia.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre Se·
nador Evclásio Vieira, a assiduidade de V. Ex• ao plenário destaCasa é o testemunho eloqUente de como nos temos batido em favor de
um planejamcnto desenvolvimentista para a Amazônia, obedecendo
a sua vocação hidrográfica que é um corolário da vocação hidrográfica brasileira reconhecida inclusive pelo ilustre Senador Eurico
Rczende. Isso me envaidece, mormente quando a "imprensa
marron", ao analisar as minhas falas, nesta Casa, as caracteriza de pi·
torescas. Dizem que a minha fala, o meu discurso, a abordagem dos
meus temas são pitorescos, quando V. Ex•s reconhecem que eu, ao
trazer esta mensagem para câ, estou recebendo o reconhecimento,
inclusive, de um vicc-lídcr da situação, da ARENA, que é o nobre Se·
nadar Eurico Rezende, um homem arejado c inteligente que chega a
dizer: "inegavelmente, a vocação brasileira é hidrográfica". Se a vocação brasileira é hidrográfica, imaginem a vocação amazónica, essa
é muito mais imperiosa. Por isso, que eu já fizera um discurso desta
Tribuna, pedindo um estudo, de imediato, para a interligação das ba·
cias do Amazonas e do Prata, do Amazonas e do São Francisco, do
Amazonas e do Parnaiba, do Vale do Tietê com a bacia do Prata.
Quer dizer, são estudos que afloraram, naturalmente, de uma in·
terpretação empírica da natureza brasileira. Qualquer catccúmeno,
qualquer noviço em economia e cm geografia, atende para isso. Avo·
cação da Amazônia é hidrográfica, e o ilustre economista Delilc
Guerra, que foi o secretário do Planejamento no Governo João Wal·
ter, de I970 a I974, no Amazonas concorda comigo, de que é preciso
o aproveitamento dos rios; a colonização da Amazônia, c integração
da Amazônia tem que ser feita através dos rios. Muito obrigado
Senador Evelásio Vieira, por esse testemunho.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• me concede mais
um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB- AM)- Pois não.
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O Sr. Evel4slo VIeira (MDB- SC)- Em relação,aos registras
que certa imprensa faz, diria apenas o seguinte: não vou qualificá-lo
de gênio, de cientista. Não vou. Apenas, busco no cientista o exem·
pio. Quando um cientista realiza uma grande descoberta e faz o
anúncio o povo não acredita. Só acredita depois de ver os beneficias.
As pessoas que têm a facilidade de enxergar alem da curva, além da
montanha, geralmente, no início, não são compreendidas. ~ preciso
que as pessoas tenham visão ampla para alcançar a compreensão.
Por isso, provavelmente, por parte de alguns tenha hàvido in·
compreensão momentânea, mas, amanhã o estarão aplaudindo pelo
seu trabalho, pelas suas teses.

em Sergipe; borracha, no Acre; portos; corredores de exportação, em
Santa Catarina; e da educação. Enfoques dessa natureza passam
despercebidos: enchem-se páginas de jornais com enfoque institucio·
nal, no entanto, os enfoques económicos- que constituem a grande
contribuição da imaginação criadora capaz de agitar com maior
clareza o enfoque institucional são relegados a último plano e ainda
recebem o estigma de pitorescos - e vamos exaurir a matéria,
discutindo-a, debatendo-a, a fim de que o Governo possa planejar
corretamente. A verdade é a seguinte: esta é uma situação de fato,
temos, na Presidência da República um homem bem intencionado,
vamos ajudá-lo. Mas, como? se não chega a ele, através dos órgãos
de comunicação porque eles não trazem à luz o debate económico
que se discute nesta Casa; preocupam-se mais com o prurido do de·
bate escandaloso.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Muito obri·
gado. Isto é mesmo uma verdade histórica, nobre Senador Evelásio
Vieira. Toda grande idéia sempre encontra resistências muito gran·
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite-me Ex•?
des, porque ela inova, ela não aceita aquele anacronismo a que o ho·
mem se habitua, se acomoda, se acama, e, dificilmente, aceita o no·
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Ouço, com a
vo, as teses novas. Contudo, o que é mais surpreendente é que a tese maior satisfação, o nobre Senador Gilvan Rocha.
é velha. A tese é velha. Qualquer pessoa coabitando com a Amazônia
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE)- V. Ex•, como bem acen·
sente que aquilo é o império das águas. Há um domínio das águas à
ponto de se ver o rio e, ao se adentrar nas suas margens, em direção à tuaram nossos colegas, é um mestre da dialética. Eu diria que a sua
selva, à mata, daí a cinco ou seis quilómetros vai-se descobrir um la· dialética hidrográfica nos contaminou de tal maneira que, hoje, não
go imenso de cinco, ou dez quilómetros de largura. E esta água, de se distingue mais o Senador Evandro Carreira da Amazônia. f: um
onde vem? São lençóis subterrâneos do próprio rio. Vejam Srs. Se· dualismo absolutamente perfeito, e mais do que isso: a clarividência
nadares como é um rendilhado, é água· pulverizada de terra. A de V. Ex• em localizar as nossas dificuldades. A redivisão territorial
Amazônia propriamente dita é água pulverizada de terra. f: uma -e me permito voltar ao tema, pois interessa ao meu Estado, o menor do Pais- é uma solução eminentemente simplista. f: mais aquePolinésia.
la descoberta de pólvora que, de vez em quando, os nossos tecnocra·
Ouço o aparte do nobre Senador Agenor Maria.
tas acenam no nosso Pais. Acredito que se está tentando examinar os
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN) - Senador Evandro Carrei· efeitos, esquecendo-se as causas. V. Ex• faz muito bem em dar o seu
ra: independentemente da congratulação que quero trazer ao dis- recado regional, tão importante quanto o nosso, no Nordeste, para
curso de V. Ex• é necessário que se compreenda que existe o capital· que fique bem situado, extremamente localizadas as nossas dificul·
predatório, o capital-conservador e o capital-progresso. Neste País, dades. E que a imaginação criadora não alce vôos, diria, de quase
em grandes áreas desta Nação, o capital tem sido muito mais de or· poesia económica, no sentido de, com a régua e o compasso, resolvedem predatória do que de ordem progressista. A riqueza extraída do rem-se problemas que têm uma profundidade muito maior. Meus
Amazonas não fica lá. Sai do Amazonas para engrandecer outras parabéns a V. Ex• Reafirmo que, além do valor de V. Ex•, o tema
regiões do Sudeste. Isto aconteceu no Nordeste e, está ocorrendo no que traz a debate é do primeiro interesse nacional e que precisa ser
Norte. f: preciso que se compreenda que o capital é aquele que vai despertado, para que não se tenha uma ótica viciada do problema,
levar o progresso e não aquele que vai exaurir a riqueza da região. f: vez que, reafirmo: há hora de tudo; há hora de dividir; há hora de conecessário que o Governo entenda que aquelas áreas, onde o capital lher e há hora de plantar. A redivisão territorial brasileira, a esta altuestá exaurindo, ele fique na obrigação de aplicar, de investir, porque ra, é fator de tumulto nacional. Certamente que neste Pais, quando
procuram absorver a riqueza daquelas áreas e o investimento é fei· se alçar ao desenvolvimento pleno, este tema poderá voltar, mas
to em áreas completamente diferentes. Aqueles que exploraram cana discuti-lo agora é trabalhar contra os interesses do Brasil.
de açúcar por muitos e muitos anos no Nordeste, não aplicaram lá a
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) .:._Nobre Senarentabilidade da cana de açúcar e, sim, na Guanabara e em São Paulo, em imóveis. Lá não aplicaram nada; ficou apenas a terra cansada dor Gilvan Rocha, o arrimo do braço fraternal de V. Ex•, quando
e estéril. A mesma coisa está acontecendo com o Amazonas de V. debatemos a problemática amazónica, principalmente diante deste
Ex• Extrai-se a rica madeira e não fica outra coisa senão a terra nua ângulo de redivisão territorial do Estado do Amazonas, foi muito
provocando a erosão consequentemente, o fim daquela área. Congra· bem situado por V. Ex•, é uma so,lução simplista; agitadora, pueril.
Não adiantará, em absoluto, traçar coordenadas, traçar
tuJo-me com V. Ex• e fique certo de que esses debates em torno do
clrculos,
nem diedros no papel, porque o desenvolvimento não está
Amazonas são necessários porque só através deles podemos chegii'r~
realmente, a uma conclusão de ver esse Brasil como um todo; não impllcito num traço geométrico; e nem na Geometria Euclideana.
olhar esse Brasil como apenas Rio de Janeiro e São Paulo porque só Não! Ele está impllcito em vocações naturais e económicas da área,
assim podemos ter uma Nação progressista. Muito obrigado n da região.
V. Ex•
O que importa é haver um comandamento central, uma área,
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena·
dor Agenor Maria, V. Ex• tem toda razão quando fala na existência
desses dois tipos de capitais. Há, inegavelmente, um capital progressista e há aquele capital predador, aquele capital de saque que só vai
para sugar, para exaurir e se localizar numa outra área completumen·
te diferente que em nada contribuiu. V. Ex•, quando ressalta a
importância do debate sobre a Amazônia, me estimula, sinceramente
nobre Senador, porque parece até que os problemas de ordem ins·
titucional que, inegavelmente, têm lugar no contexto nacional,
encontram maior guarida, maior receptividade por parte de todos os
órgãos de comunicação, enquanto debates de natureza económica,
como soem ser os dos enfoques amazónicos; nordestino; potássio,

um cérebro eletrônico, uma central neural que se ocupe de coordenar
todos os dados e planejar. Temos a SUDAM, na Amazônia. Ela foi
criada para isso mas, infelizmente, não lhe dão os recursos neces·
sários e quando lhe dão é para construir uma sede suntuosa.
A SUDAM deveria ter centenas de lanchas a percorrer aquele
labirinto aquático, a orientar, a educar e a informar, a perquirir, a
colher dados para o planejamento amazónico. No entanto ela não
tem; continua dependente. Enquanto o Acre e Rondônia ficam
estrangulados porque a estrada Cuiabá-Rio Branco-Acre, passan·
c1q por Porto Velho- Capital do Território de Rondônia- até hoje
não foi asfaltada! Essa é a estrada da integração indo até Pucalpa,
fronteira do Peru com o Acre.

r

-112pela supressão do Ato Institucional n9 S dos dispositivos da nossa
Constituição, o nobre Senador Agenor Maria, meu colega e conterrâneo, quantas vezes tem se manifestado favorável ao AI-5, no
regime em que vivemos?
Então, estamos verificando que, realmente, não há motivo para
que se traga à discussão, nesta Casa, requerimento procurando
reapreciar um assunto que, sob todos os aspectos, ao meu ver, está
encerrado.
Não estava presente, nesta tarde, na oportunidade cm que falou
o eminente L!der Franco Montoro, a Liderança da ARENA, mas,
por delegação desta, fiquei no dever de dar estes esclarecimentos c
dizer aos nobres membros do Partido da Oposição que, apesar de
não ter t~mado parte, cm nenhum momento, das discussões que aqui
se travaram sobre o assunto, estranho que se procure reviver aquilo
que, soberanamente, a maioria desta Casa já decidiu. (Muito bem!)
O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Não há mais
oradores inscritos. (Pausa.)
Na presente sessão terminou o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução n9 59, de 1976, da Comissão Diretora, que reestrutura o Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
do Senado Federal, e dá outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Nos termos regimentais, a matéria será despachada às
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a
de segunda-feira próxima, a seguinte

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9 211, de 1976, do
Sr. Senador Mauro Bcncvidcs, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do editorial do Jornal O Povo, de Fortaleza, intitulado "Frentes de Serviço".

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 8,
de 1976 (n9 1.297-B/75, na Casa de origem), que acrescenta
parágrafo único ao art. 60 da Lei n9 5.772, de 21 de dezembro de
1971, que institui o Código de Propriedade Industrial, é: determina
outras·providências, tendo
PiRECERES, sob n9s 226 e227, de 1976, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;e
-de Economia, favorável.

-4Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
62, de 1974, do Sr. Senador Franco Montoro, que assegura às
missões religiosas o direito de continuar prestando assistência às
populações indígenas, tendo
PARECERES, sob n9s 400 e 401, de 1974, e 219, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, J9 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, com a Emenda que apresenta de n9 1-CCJ
(substitutivo); 29 pronunciamento: (reexame solicitado em plenário)·
favorável, nos termos da Emenda que apresenta de n9 2-CCJ
(substitutivo);
-de Agricultura, favorável, nos termos da Emenda n9J-CCJ.

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 209, de 1976, do
Sr. Senador Itamar Franco, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do artigo intitulado "Morre um Justo", do
Jornalista Edison Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a Sessão às 17 horas e50 minutos.)

':'
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Sessão da 2~ Sessão Legislativa da 8~ Legislatura,
em 7 de junho de 1976

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES

Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - José
Esteves- Cattete Pinheiro- Renato Franco- Alexandre CostaHenrique de La Rocque- Helvídio Nunes- Petrónio Portella Mauro Bencvides - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves Agcnor Maria- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo GuerraLourival Baptista- Dirceu Cardoso- Eurico Rezcnde- Roberto
Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Gustavo
Capancma- Itamar Franco- Magalhães Pinto- Otto Lehmann
- Lázaro Barboza - Mendes Canale - Evelásio Vieira - Otair
Becker- Paulo Brossard.

Pela sua luta emancipatória e participação cm todas as atividades económicas e sócio-culturais do País, com invulgar êxito, a
mulher brasileira merece essa homenagem por méritos próprios,
independentemente d() fato de se comemorar em 1975 o Ano
Internacional da Mulher.
Dessa forma, somos pela aprovação do Projeto, por
constitucional ejurídico, nos termos da seguinte
EMENDA N9l-CCJ
(Substitutiva)

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. )9-Secretârio vai proceder à leitura do Expediente.
~lido

Determina a emlssio de selo postal em homenagem ii
mulher brasileira.

o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES

Art. J9 O Poder Executivo determinará através da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) a emissão e colocação em
circulação de selos em homenagem à mulher brasileira.
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de suu publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PARECERESN9s407,408e409, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 243, de 1975, que
"determina a emlssio de selo postal em homenage!JI à mulher
brasileira".

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1975. - Accloly Filho,
Presidente - Leite Chaves, Relator - Dirceu Cardoso - Nelson
Carneiro - Helvldlo Nunes - Henrique de La Rocque - Heitor Dias.

PARECER N9407, DE 1976.
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça

PARECER N9 408, DE 1976
Da Comlssio de Transportes, Comunicações e Obras Públicas

Relator: Senador Leite Chaves
Da lavra do ilustre Senador Osires Teixeira, foi-nos distribuido
o presente Projeto através do qual pretende ele que a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos emita e coloque em circulação
selos alusivos ao Ano Internacional da Mulher em homenagem à
mulher brasileira.
Destaca que é ela merecedora desta homenagem em razão da
função que desempenha no sctor publico, no magistério, na ciência e,
até mesmo, na politica.
Não sabemos se a homenagem viria a tempo de coincidir com o
Ano lntcrnacion'al, haja vista que ele já está no fim, parecendo-nos
materialmente impossivel a sanção da lei e a emissão dos selos ainda
no ano cm curso.
Todavia, não há impedimento que a emissão se dê no ano
próximo c cm homenagem à mulher brasileira, independentemente
do decurso da efeméride internacional.

Relator: Senador Paulo Guerra
O presente projeto determina a em1ssuo de selo postal em
homenagem à mulher brasileira, por meio da Empresa Brusileiru de
Correios e Telégrafos- ECT.
2. Justificando a proposição, o Autor, Senador Osires Teixeira,
diz:
"~o Ano Internacional da Mulher. A mulher brasileira,
cm particular, tem ti :lo uma parcela realmente importante no
desenvolvimento deste Pafs. Sua presença nu função pública
no Magistério, na Ciência e até na Polftica, tem sido uma
demonstração insofismável do seu valor c de sua purcela de
colaboração cm favor do Brasil.

-114Merece pois, u mulher brasileira, no "Ano Internacional
da Mulher", a homenagem do Poder Público na emissão de
selo comcmorati\'O."

3. A Comissão de Constituição c Justiça, examinando a
proposição, opinou pela sua aprovação e apresentou um substituti·
vo, dando outra forma ao projeto, consoante a técnica legislativa.
4. Do ponto de vista da politica nacional de comunicações,
entendemos que nào há aspecto ou fator tecnológico que impeça a
emissão de selo postal.

Assim, consoante o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, opinamos J)cla aprovação do presente projeto, nos termos da
Emenda n•I-CCJ.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1976. - Alexandre Costa,
Presidente - Palllo Guerra, Relator - Teotónio VIlela - Uzaro
Barboza.
PARECER N•409, DE 1976
Da Comlaio de Finanças

Relator: Seaador Henrique de La Rocque
O projeto cm exame objetiva autorizar a emissão c circulação de
selos postais alusivos ao "Ano Internacional da Mulher" c em
homenagem à mulher brasileira.

O parecer cxarado pelo ilustre Senador Leite Chaves, Relator da
matéria na douta Comissão de Constituição e Justiça, concluiu pela
constitucionalidade c juridicidadc da medida, nos termos da l:.mcnda
Substitutiva apresentada c assim justificada naquela peça:
"Não sabemos se a homenagem vma a tempo de
coincidir com o "Ano Internacional", haja vista que ele já
esta no fim, parecendo-nos materialmente Impossível a
Sanção da lei c a emissão dos selos ainda no ano cm curso.
Todavia, não há impedimento que a emissão se dê no
ano próximo c cm homenagem à mulher brasileira, inde·
pendentemente do decurso da efeméride internacional.
Pela sua luta emancipatória c participação cm todas as
atividadcs económicas c sócio-culturais do Pais, com
invulgar êxito, a mulher brasileira merece essa homenagem
por méritos próprios, independentemente do fato de se
comemorar em 1975 o "Ano Internacional da Mulher.''

Pronunciou-se, ainda, a douta Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, pela aprovação do projeto, nos ter·
mos da Emenda n9 1-CCJ.
Tendo em vista que em 23 de setembro de 1975 foi lançado o 19
selo alusivo ao "Ano Internacional da Mulher", de resto apontado
pela crftica especializada como o terceiro melhor selo daquele ano,
torna-se evidente a inoportunidade da proposição cm tela, razão pela
qual opino pela prcjudicialidade do Projeto de Lei do Senado
n9 243, de 1975 e, por via de conseqUência, pelo seu arquivamento.

Sala das Comissões, 3 de junho de 1976. -.Amaral Peixoto,
Presidente - Henrique de Li Rocque, Relator - Teotónio VIlela Eveláslo VIeira - Ruy Santos - Hehldlo Nunes - Heitor Dias Mauro Benevldes - Roberto Saturnlno.
PARECERES N9s 410, 4Ü e 412, de 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 141, de 1974 que
"padroniza a fabricação de veiculos automotores rodoviários
para~ transporte coletlvo de passageiros''·

PARECER N9 410, DE 197ó
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Esta Comissão já teve oportunidade de examinar o Projeto de
Lei do Senado n9 141, de 1974, de autoria do nobre Senador Milton'
Cabral, e que visa a padronizar "a fabricação de veículos
automotores rodoviários para o transporte coletivo de passageiros".
Por não haver no projeto, ao tempo, em virtude de erro
datilográfico, o art. 39, não põdc este órgão técnico opinar sobre a
proposição. A falha foi sanada com a publicação de novo avulso e a
divulgação do texto completo pelo Dlirio do Congresso Nacional,
Seção 11, de 6 de dezembro de 1974, página 6072.

Cumpre, assim, apreciar o Projeto, sob os aspectos da
constitucionalidade e da juridicidade, eis que o exame da
conveniência de sua aprovação escapa a esta Comissão.
O art. 19 do Projeto assim dispõe:
"Art. 19 Os veículos rodoviários automotores fabri·
cados no País, para transporte coletivo de passageiros, terão.
sua construção padronizada, segundo especificações, normas
e desenhos aprovados pelo Ministério da Indústria e do
Comércio, ouvido, no que couber, o Ministério da Justiça,
quanto aos assuntos de competência dos órgãos·integrantes
do sistema nacional de trânsito, e o Ministério dos
Transportes, quanto às exigências do sistema de transporte
rodoviário.''
O § 19 do art. 29 'relaciona as oito categorias de modelos,
segundo a finalidade do transporte e, em seu§ 29, somente permite a
alteração dos desenhos decorrido o prazo de cinco anos do lança·
mento comercial dos respectivos modelos.
Assim determinam o art. 39 e seus parágrafos 19 e 29 da
proposta:
"Art. 39 São vedadas, sob pena de apreensão sumária
pelas autoridades competentes, a comercialização e o tráfego
de veículos que não atendam às especificações, normas técni·
cas e desenhos aprovados, decorridos os prazos estabelecidos
pelo Ministério da Indústria e do Comércio.

§ 19 Os velculos de qu~ trata esta Lei terão sua circulá·
çãoproibida depois de 7 (sete) anos de uso, considerado .estes

-115como tempo de vida útil, ressalvadas as categorias e, r, 11 e h,
do§ )9, art. 2Y, que poderão ter lO (dez) anos.
§ 29 Caberá ao Conselho Nacional de Trânsito estabe·
lecer as normas de fiscalização do cumprimento das
disposições deste artigo,"
Como ressalta da exposição, vício não há, no Projeto, de
inconstitucionalidade ou de injuridicidade, Se a proposição merece,
no mérito, o voto favorável do Senado Federal, melhor· dirá a ilustre
Comissão de Economia, a que foi igualmente distribuída.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1975. - Accloly Filho,
Presidente.- Nelson Canielro, Relator - Leite Chaves - HeMdlo
Nunes- Itallvlo Coelho- Henrique de La Rocque- Heitor DiasOrlando Zancaner.
PARECER NY 411, DE 1976
Da Comlssio de Economia
Relator: Senador Roberto Satumlno

i

''

Em primeiro lugar, somente o· custo do combustível queimado
nos intermináveis congestionamentos das grandes cidades, o t~mpo
de milhares e milhares de pessoas desperdiçado inutilmente, somados à queda de produtividade dessas pessoas devido à fadiga e irrita·
ção, seriam suficientes para justificar qualquer tipo de estudo
visando à melhoria dos transportes coletivos e a sua transformação
em um anteprojeto para a normalização dos ônibus urbanos.
Segundo a STI/MIC, o ônibus ainda é uma das alternativas viáveis de transporte para larga faixa da população urbana no Brasil e
continuará sendo por muitos anos. Em comparação com os carros
particulares no Rio de Janeiro, enquanto os ônibus ocupam 9% das
vias superficiais e transportam 80% da população, os primeiros
ocupam 56% dessas vias e transportam apenas I0% da população.
Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro não são incomuns
os casos de trabalhadores que tomam ônibus 4 a 6 vezes ao dia,
passando até 4 horas diárias dentro dos mesmos, viajando 50 a 60
quilómetros a uma velocidade de 6 a IOkmfhora e gastando 20% do
seu orçamento.
Após demonstrar o importante papel exercido pelos ônibus no
transporte urbano, a STI/MIC ressalta que os ônibus no Brasil oferecem precárias condições de manutenção, higiene e segurança. Haja
visto que no Rio de Janeiro foram registrados 3.407 acidentes de
ônibus em 1973, para 5.100 ônibus em circulação, o que dá um índice
de 67% de acidentes.
Concluindo, destaca que, para que tais v.eículos possam cumprir
efetivamente o seu papel, é necessário não só melhorar o projeto da
carroceria mas resolver também os problemas correlates como a
racionalização das linhas, melhorar o nível de atendimento à popula·
ção, melhorar as condições de trabalho dos motoristas e trocadores,
proporcionar mais conforto aos motoristas, trocadores e passageiros
nos pontos de parada e cuidar melhor da manutenção e limpeza.
Com a melhoria de tais serviços, é possível" atrair, para o ônibus, os
atuais usuários dos carros particulares, bem como, possibilitar um
alívio do tráfego, permitindo, inclusive, que os ônibus aumentem a
velocidade média de circulação, com a economia de combustível e
poupança de divisas para a Nação.
Essas considerações, objeto do estudo elaôorado pela Secretaria
de Tecnologia Industrial, nos reporta para a relevância da matéria
em pauta.
Para o aperfeiçoamento da proposição, desde que a ela somos
favoráveis, apresentamos a seguinte:

Cabe a esta Comissão examinar, quanto ao mérito, o Projeto de
Lei do Senado nY 141/74, do ilustre Senador Milton Cabrál, que
padroniza a fabricação de veículos automotores rodoviários para
transporte coletivo de passageiros.
Segundo o Projeto, essa padronização obedecerá às especificações, normas e desenhos aprovados pelo Ministério da Indústria e
do Comércio, ouvidos ainda os Ministério da Justiça e dos
Transportes, respectivamente, nos assuntos de competência dos
órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito e quanto às
exigências do Sistema de Tranportes Rodoviários.
Nos demais artigos, a Proposição · trata das características
exclusivas de cada modelo - em número de 8 (oito), segundo o
parágrafo )9, do art. 29; das sanções no caso de comercialização e
tráfego de veículos que não atendam as especificações, normas técnicas e desenhos aprovados pelo MIC e do prazo de circulação dos
veículos, dentre outras providências.
Dentre os vários e sólidos argumentos apresentados pelo Autor,
cabe destacar alguns aspectos positivos que tornam imprescindível
instituir a padronização da fabricação de veículos automotores
rodoviários para transporte coletivo de passageiros, através de um
instrumento legal específico, e que obrigue aos produtores a se
identificarem com os objetivos da coletividade, os quais são:
IY) a necessidade de melhorar a qualidade de tais veículos, visto
que, apesar da experiência no setor, este prescinde de maior
EMENDA NY I-CE
racionalização;
(Substitutivo)
29) estagnar o encarecimento desses veículos, dada a extrema
Padroniza a fabricação de veículos automotores para o
diversidade em sua produção;
39) evitar a proliferação de modelos, pois, tal fato tem
transporte coletivos de passageiros em vias urbanas e rodovias.
prejudicado enormemente o conforto, a funcionalidade e, até
O Congresso Nacional decreta:
mesmo, a segurança de tais viaturas;
Ârt. )9 Os veículos automotores, fabricados no País, para
49) controlar os efeitos poluitivos - sonoros e atmosféricos decorrentes de elevado estado de depreciação e obsoletismo dos transporte coletivo de passageiros em vias urbanas e rodovias,
denominados ônibus, terão sua construção padronizada segundo.
veículos em trânsito, principalmente nas grandes metrópoles;
59) precaver o sistema de trânsito contra o abuso imposto ·aos especificações, normas e desenhos aprovados pelo Ministério da
condutores de coletivos, com relação a carga horária de trabalho, e Indústria e do Comércio, ouvido, no que couber, o Ministério da
Justiça, quanto aos assuntos de competência dos órgãos integrantes
que tem sido motivo de inúmeros acidentes; e
69) coadunar a produção com a política governamental de do sistema' nacional de trânsito e o Ministério dos Transportes,
quanto às exigências do Sistema de Transporte rodoviário.
transportes de massa.
Art. 29 Os padrões dos veículos de que trata o artigo anterior
A intenção do Autor é louvável, tanto do ponto de vista
económico quanto do social. Sem dúvidas, a padronização forçará identificarão os modelos correspondentes a cada finalidade, condi·
os produtores à harmonização com a política do Governo, que ções de utilização, conforto, número de passageiros, tipos de tração c
objetiva incrementar os transportes de massa, promovendo, por esse outras características, com vistas a garantia da segurança e custo
meio, maiores economias de escala em beneficio dos consumidores, à operacional favorável.
§ )9 Serão oito as categorias de modelos, segundo a natureza
vista da redução dos custos unitários resultantes da preconizada
do serviço a ser executado:
padronização.
a) internacional;
De um estudo recente, elaborado pela Secretaria de Tecnologia
b) interestadual;
Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio, sob o título de
c) metropolitano;
"Aspectos Ergonõmicos do Onibus Urbano", cabe destacar alguns
d) urbano;
aspectos que amparam tal proposição.
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-116c) rural;
f) escolar;
J:) turismo:
h) especial.

*

2~ Os desenhos das carroccrias só poderão ser alteradõs
decorrido o prazo mínimo de 3 (três) anos do respectivo lançamento
comercial. ressalvados os elementos indispensáveis à segurança.
Art. 3~ t obrigatório, entre outras especificações que se fi.
zercm necessárias, as seguintes:
I -Os motores de propulsão c outros equipamentos, que prov~cam ruídos c ~quccimcntos excessivos deverão ser distribuídos c
isol:1dos de tal forma a não afctar a higiene c segurança do condutor
e dos passageiros.
2 -Incluir entre os equipamentos normais:
a) aparelho limitador de velocidade:
b) aparelho controlador de tempo efctivo de operação do veículo:
c) dircção servo assistida:
d) sistema auxiliar de freios:
e) protcção contra a poluição sonora c atmosférica;
f) cor única e uniforme para cada categoria prevista no art. 29
estabelecendo-se a identificação das empresas proprietárias unicamente por números e siglas adequadamente situados nas partes
externas da cabine.
§ I• Os ônibus destinados ao tráfego internacional c
interestadual deverão contar obrigatoriamente com instalações de ar
condicionado c sanitários, bem come, aparelhos de comunicação rádiotdefõnicas..
Art. 4• São vedadas, sob penas de apreensão sumária pelas
autoridades competentes, a comercialização c tráfego de veículos que
não atendam às especificações, normas e desenhos aprovados,
conforme a compctencia definida pelo art. 19.
§ I• Os veículos de que tratam esta Lei terão sua circulação
proibida após o vencimento dos prazos de vida útil prescritos pelos
fabricantes c aceitos pelas autoridades competentes.
2• Caberá ao Conselho Nacional de Trânsito estabelecer as
normas de fiscalização do cumprimento das disposições deste artigo.
Art. 5• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
A rt. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1976. - Ruy Santos,
Presidente eventual - Roberto Satumlno, Relator - Vasconcelos
Torres - Jessé Freire - Orestes Quércla - Luiz Cavalcante Franco Montoro.

*

PARECER N9412, DE 1976
Da Comissio de Constitulçio e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Esta Comissão aprovou, por constitucional e jurídico, projeto
de lei oferecido pelo nobre Senador Milton Cabral, e que visava a
padronizar a fabricação de veículos automotores rodoviários para o
transporte colctivo de passageiros, ressalvando: - "Se o projeto
merece, no mérito, o voto favorável do Senado Federal, melhor dirá
a ilustre Comissão de Economia, a que foi igualmente distribuída".
Sendo relator o eminente Senador Roberto Saturnino, a
Comissão de Economia aprovou a proposição, nos termos da
emenda substitutiva que ofereceu.
f: sobre a constitucionalidade e juridicidade desse substitutivo
que, na forma regimental, nos cumpre opinar. E cm seus seis disposi·
ti vos nada encontrei que possa ser acoimado de irregular.
Meu voto, pois, é pela constitucionalidade e juridicidade da
Emenda n9 01 -CE (Substitutivo), orerecida pela douta Comissão
de Economia.
Sala das Comissões, cm 2 de junho de 1976.- Accloly Filho,
Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Helvldlo Nunes- Renato
Franco- Otto Lehmann- Hehor Dias- José Sarney- Henrique
de La Rocque.

PARECER N9413, DE 1971i
Da Comissio de Legislação Social, sobre o Requerlment11

n9 214, de 1976, através do qual o Ilustre Senador Ruy Santos,
com fundamento no art. 370 do Regimento Interno, solicita o
sobrestamento do estudo do Projeto de Lei do Senado n9 134,
de 1974, que acrescenta parágrafo ao art. 652 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Relator: Senador Accioly Filho
I. Volta à Comissão de Legislação Social o Projeto de Lei n9
134/74, para que se aprecie requerimento do Sr. Senador Ruy
Santos, que pede o sobrestamento da matéria a fim de se aguardar o
Projeto do Código do Trabalho.
O Projeib introduz na Consolidação dispositivo assecuratório
de preferência para julgamento dos dissídios sobre pagamento de
salário e os decorrentes de falência do empregador. No texto vigente,
essa preferência é mera recomendação, mas o projeto a torna eretiva
mediante a fixação do prazo de IO dias, contados da reclamação,
para a realização de audiência de conciliação e julgamento.
O objetivo do projeto é, assim, salutar e atende à conveniência
de julgamento rápido para os dissídios em que o empregador
necessita de decisão pronta.
2. O projeto trata, pois, de matéria relativa ao direito pro·
cessual do trabalho e não ao direito material.
Se o projeto em exame tivesse de ser sobrestado para votação de
outro, que tratasse da codificação da matéria, então não seria o
referente ao Código do Trabalho, consoante pretende o requerente,
mas o do Processo do Trabalho.
Mas, este está em gestação há longo tempo, desde o projeto
Russomano que data de mais de quinze anos e não se tem notícia de
elaboração de outro ou da atualização daquele.
Não me parece, pois, conveniente sobrestar projeto de alteração
da Consolidação das Leis do Trabalho com fundamento em codifica·
ção do direito do trabalho ou do Processo trabalhista. Essa codifica·
ção ê ainda muito remota, não estando à vista sequer nesta Legis·
latura.
Sala das Comissões, em 3 de junho de 1976. - Jessé Freire,
Vice-Presidente no exercício da Presidência- Accloly Filho, Relator
- Henrique de La Rocque - Franco Montoro - Nelson Carneiro Mendes Canale.

PARECER N9 414, DE 1976
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Requerimentc
n9 169, de 1976, através do qual o Ilustre Senador Ruy Santos,
com fundamento no artigo 370 do Regimento Interno, solicita o
sobrestamento do estudo do Projeto de Lei da Câmara n9 75, de
1975, que renumera e acrescenta parágrafos ao art. 670 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Relator: Senador Franco Montoro
Com base no art. 370 do Regimento Interno, o ilustre Senador
Ruy Santos solicita o sobrestamento do Projeto de Lei da Câmara n9
75, de 1975, que rcnumcra e acrescenta parágrafos ao artigo 670 da
Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de aguardar o envio, ao
Congresso Nacional, do Projeto de Código de Processo de Trabalho.
A matéria que se pretende sobrestar, visa a imprimir maior
celeridade aos julgamentos de questões trabalhistas em 2• instância.
Submetida ao exame das Comissões de Legislação Social e de
Finanças do Senado Federal, mereceu pareceres favoráveis,
exarados, respectivamente, pelos ilustres Senadores Accioly Filho e
Mauro Bcnevides.
A portaria governamental, que determinou a criação de um
grupo de trabalho para promover a completa revisão da legislação
trabalhista cm nosso País, data de 6 de agosto de 1974, e, até o
momento, não se sube quando csturá concluída aquela importante
tarel'u.

...
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ninguém sabe quando ocorrerá, do anteprojeto relativo ao Código
de Processo do Trabalho, não podemos e não devemos adiar a votação de um projeto que tem o mérito de corrigir anomalias respons(•veis pela morosidade dos julgamentos no ãmbito·da Justiça do
Trubalho.
Acresce, ainda, o fato de não dever o Congresso Nacional
abdicar de uma cfetiva participação no aperfeiçoamento da legislação Social, vez que, hoje em dia, neste campo, as suas prerrogativas
já são muito restritas.
Ã vista do exposto, opinamos contrariamente ao requerimento
n9J69, de 1976, através do qual o ilustre Senador Ruy Santos solicita
o sobrcstamento do PLS n9 75, de 1975.
Sala das Comissões, cm 3 de junho de 1976. -Nelson Carneiro,
Presidente- Franco Montoro, Relator - Accioly Filho- Henrique
de La Rocque- J essé Freire- J arbas Passarinho - Mendes Canal e.

garantida ao empregado eleito para o cargo de administração
sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de
deliberação colctiva.
Justificando a proposição, o seu Autor assevera:
"O artigo 543, da CLT, estabelece uma ficção jurídica
que, no entender de todos os doutrinadores c da própria jurisprudência de nossos tribunais, é destinada à maior garantia
das liberdades sindicais consagradas tanto na Constituição
Federal (art. 166), quanto na própria Consolidação (arts.
511 c seguintes).
Em verdade, somente a chamada "estabilidade provisória", assegurada aos dirigentes pelo referido art. 543, é que
proporciona a necessária tranqUilidade para o exercício das
funções sindicais, suscetíveis essas, não raro, de prevenções
de toda ordem por parte de empregadores menos esclarecidos
e inescrupulosos.
Entanto, o delegado sindical, uma necessidade da estruPARECERES N9s 415 E 416, DE 1976
tura de funcionamento c atuação das entidades sindicais, tão
sujeito quanto os dirigentes a incompreensões patronais, não
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 138, de 1974, que
goza de idêntico direito, por incscondida omissão legal."
"acrescenta dispositivo à Consolldaçio das Leis do Trabalho".
Ao nosso ver são procedentes as alegações da Confederação
Nacional da Indústria, entidade sindical de grau superior rePARECER N9 415, DE 1976
presentativo da indústria brasileira e órgão consultivo do Poder PúDa Comissão de Constituiçio e Justiça
blico, recomendando a rejeição do projeto cm causa.
Relator: Senador José Sarney
Sustenta ela, com muita propriedade, que
" ... o beneficio da estabilidade do delegado poderá eterCom o presente projeto, o ilustre Senador Nelson Carneiro
nizar-se com as conseqüentes renonções de designação, até:
objetiva acrescentar dispositivo à Consolidação das Leis do Tramesmo por diferent45 diretorias, ou, o que é pior. as substituibalho, de modo a estender, aos delegados sindicais, a estabilidade
çõeS
sucessivas desses delegados, em curto prazo, ensejará a
provisória no emprego, já deferida, pelo artigo 543 do citado
estabilidade de muitos empregados ou mesmo de todos os
diploma legal, ao empregado eleito para cargo de administração
empregados de uma pequena empresa, ao mesmo tempo,
sindical ou representação profissional.
dada a elttensão do benefício por (um ano) após o término do
Justificando a medida, o seu autor assim se eltpressa:
mandato (que no caso seria o da destituição do delegado).
"Em verdade, somente a chamada "estabilidade provisósituações que, evidentemente, não se compadecem com o
ria", assegurada aos dirigentes pelo referido artigo 543, é que
espírito e a letra da lei.
proporciona a necessária tranqUilidade para o exercício das
A elasticidade dessa prerrogativa de lideres sindicais a
funções sindicais, suscetíveis essas não raro, de prevenções de
outros elementos que não trazem a autenticidade de um mantoda ordem por parte de empregadores menos esclarecidos e
dato eletivo não deve prosperar, pela inconveniência de suscitar abusos já por demais condenados por todos.
inescrupulosos.
Entanto, o delegado sindical, uma necessidade da estruAfirma Gabriel Saad, aliás, in Consolidação das Leis do
tura de funcionamento e atuação das entidades sindicais, tão
Trabalho, Comentada (pág. 210), que "admitir que a estasujeito quanto os dirigentes a incompreensões patronais, não
bilidade no emprego é também concedida aos delegados do
goza de idêntico direito, por inescondida omissão legal."
sindicato num bairro ou nas empresas e aos integrantes em
órgãos não previstos em lei (Conselho Consultivo, por eltemEm face do estatuído no art. 109 do Regimento Interno do
plo) é abrir caminho para abusos que levario ao completo desSenado Federal, a· competência para opinar sobre o mérito da
virtuamento da finalidade do preceito sob análise" (grifamos).
proposição é da douta Comissão de Legislação Social.
Dessa maneira, o abuso inadmitido por via de interpretaO princípio da liberdade de associação profissional ou sindical
ção, à legislação vigente, a que se refere esse ilustre publicista,
estã inserto no art. 166 da Constituição Federal.
com muito mais razão não deve ser permitido dellege refenda,
A competência, porém, para dispor sobre a sua constituição, a
como proposto."
representação legal nas convenções coletivas de trabalho e o .exercíÃ vista do eltposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei do
cio de funções delegadas do poder público não é vedada ao legislador
Senado n9 138, de 1974.
ordinãrio.
Sala das Comissões, 3 de junho de 1976. - Jessé Freire, ViceÃ vista do exposto, somos pela constitucionalidade e juriPresidente no eltercício da presidência -Mendes Canale, Relatordicidade do presente projeto.
Accloly Filho - Henrique de La Rocque - Franco Montoro, Vencido
Sala das Comissões, 14 de maio de 1975.- Gustavo Capanema, -Nelson Carneiro, Vencido.
Presidente em exercício - José Sarney, Relator - Helv!dlo Nunes,
PARECERESNVS417E418, DE 1976
com restrições- Nelson Carneiro- José Llndoso- Henrique de La
Rocque- Paulo" Brossard - Accloly Filho.
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 90, de 1974, que
"dispõe sobre troco obrigatório, e dá outras providências".
PARECER N9 416, DE 1976
PARECER N9 417, DE 1976
Da Comlssio de Leglslaçio Social
Da Comlssio de Conatltulçio e J uatlça
Relator: Senador Mendes Canale
Relator: Senalior ltalfvlo Coelho
Com o acréscimo de um parágrafo único ao art. 523 da Consoli·
O projeto. em estudo, apresentado à deliberação do Senado
duçi\o das Leis do Trabalho, o ilustre Senador Nelson Carneiro
objctiva estender ao delegado sindical a "estabilidade provisória" Federal pelo ilustre Senador Vasconcelos Torres, visa a estabelecer a

-118obrigatoriedade do "recebimento de ~ulas de qualquer valor: da
Começamos pelo final, quando o Autor conclama a Casa a um
moeda corrente do País, nos estabelecimentos pllblicos ou privados,. exame objedyo da proposição, para prestarmos a requerida bomena-·
cm pagamento de bens c serviços, desde que a quantia a ser paga 1em democridca: examinaremos objctivamentc a matéria.
igual ou superior a um d~mo do valor da cédula apresentada",
A motivação do projeto seu ilustre Autor chamo.u de "problema
determinando ainda. que "quando o vendedor não dispuser de de troco milldo", que, segundo ele, todos conhecemos muito bem c
moeda divisionAria" suficiente para o troco a ser devolvido, o acerto que se evidenciá nas frases ouvidas cm toda parte, quando se paga
final sc:ri feito scmpres sem prcjulzo para o comprador, inclusive, pêqucnas despesas:
quando incxistircm soluÇÕes intermediArias, "com a dispensa do
" - Não temos troco.
papmento".
·
-Não podemos trocar 50 cruzeiros.
O Projeto, como vemos, tem o objctivo de coibir os abusos tão
-Não
temos 20 centavos para lhe dar.
freqUentes cm todo o território nacional, de substituir moeda
-Só se o senhor tiver trocado"
divisionAria por "caixa de fósforo", "balas" c coisas semelhantes e
(SIC.)
que o autor considera "prâtica qu"c colide frontalmente com o que
estabelece o art. 863 do Código Civil'', assim redigido:
Esses pequenos incidentes· do cotidiano é que preocupam o
"O credor de coisa certa não pode ser obrigadô a receber
Autor do projeto, fazendo-o pensar num, remédio legislativo capaz
outra, ainda que mais valiosa."
de conter c acabar de vez'c()m o que- a julgar pelos fatos descritos
na justificação -· já se· poderia chamar de epidemia do troco
E complementa:
confiscado (?). Aliás, cm certo trecho, o Autor lembra, a propósito
"Outro artigo do Código Civil, o 995, dispõe que:
do assunto, matéria publicada nos jornais de Brasflia, chamando a
"O credor pode consentir cm receber coisa que não
atenção dos comerciantes para· a. falta de troco cndêmica, existente
seja dinheiro, cm substituição da prestação que lhe era
na cidade.
devida."
Estranhamos apenas que a referida matéria. jornalÍstica só tiObserve-se aí a expressão pode CODRDdr. Ora se pode vesse chamado a atenção dos comerciantes- justamente os que não
consentir, pode ncmar, onde se depreende que a prãtica de têm troco - c não dos consumidores, aqueles prejudicados com a
substituir um troco devido por qÜalqucr coisa diversa de moe- cndêmica falta de troco.
Mas, do ponto de vista estatlstico, o dado rcfcí-éilte a Brasnia é Ó
da corrente s6 scrâ fac:tl'vcl, cm termos legais, se estiver
apoiada, cm cada caso, na concordância explicita d~f único que encontramos na Justificação. Dessa forma, fica1difTcil uma
rccipicndArio. E não se argumente, a propósito, que a avaliação cstatlstica da freqUência c da intensidade com quc o fato
importância sonegada é geralmente pequena. Esse detalhe vem se repetindo em outras regiões do Pais•. ·.
Em todo caso, essa·. ausência de dados . não retrai nossa
não descaracteriza o esbulho presente no fato, sempre que
sensibilidade à questão..
ocorre."
·
Adiante, o Autor salienta que é um direito do consumidor de
Não obstante as razões aduzidas c o respeito c admiração que tcserviços
de transportes pagar a passagem com . uma nota de IOcruzeimos pelo ilustre c laborioso Senador Vasconcelos Torres, entenderos
c
receber
o troco até o. último centavo, o que nem sempre !t:
mos que à matéria falta a importância ncccssAria capaz de justificar o
tratamento que se lhe pretende dar, todavia, como inexistcm obstã- consegue. Segue-se o seguinte tr~ho:
culos jurídico-constitucionais que possam invalidar o projeto (visto
"Se a passagem custar rnenos de I cruzeiro, há sempre
única c exclusivamente sob este aspecto) somos por sua tramitação.
uns centavos sonegados nó troco. O. trocador não dâ nunca
Sala das Comissões, 20 de abril de 1976. - Acdoly Filho,
50 centavos para atender,. digamos, a um troco de 20- mas,
Presidente -Italfrlo Coelho, Relator- Renato Franco, vencido não hesita cm sugerir que façamos isto, quando ele é o
HelyfdJo Naaa, vencido - Dlrcta Cardolo - Ht.ltor Diu - Leite
credor, impondo-nos um ágio descabido sobre o preço certo
Olans- Henrique de La Rocque, vencido.
que temos o direito de pagar pelo serviço pllbllco que
utilizamos." (grifamos.)
PARECER N• ..18, DE 1976
Prossegue o Autor, narrando situações semelhantes, onde não
Da Combdo de Fbwlçu
hã propriamente sonegação do troco, mas sua substituição por
Relator: Studor Jesá Freire
"balas, chicletes, fósforos c até fichas c vales". Arremata: "ora·:
Esta Comissão recebe, para opinar, o Projeto de Lei do Senado ninguém tem obrigaçã~ de chupar balas, caso não queira fazê-lo".
Realmente...
n• 90/1974, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres; que
Em outro trecho, o Autor explica o fenômeno da inexistência
"dispõe sobre troco obrigatório c dA outras providências".
A proposição, cuja justificação é longa c minuciosa, tem seu. "de moeda divisionâria na mão de quem precisa fazer troco a todo
momento" de. três maneiras· distintas. Uma, por displicência pt110al ·
objctivo contido no art. 1• c seu parágrafo único, assim expresso:
de quem devia ter troco, na mio ou na llfeta; outra, por desleixo di
"Art. I' ~ obrigatório o recebimento de cédulas de empresa, a quem "toca a solução do problema"; finalmente, por
qualquer valor, da moeda corrente do· pais, nos estabele- fé de quem pretende "gerar um adicional illcito na receita diária". As
cimentos públicos ou privados, em pagamento de bens e servi- três explicações fornecidas pelo Autor são incriminadoras daqueles
ços, desde que a quantia a ser paga seja igual ou superior a que devem dar o troco. Mas, .não haveria alguma explicação
um décimo do valor da cédula apresentada.
indulgente ou tolerante para o fato? Imaginemos, adotando o mesmo
Parágrafo único. Quando o vendedor não dispuser de exemplo do Autor, que determinada empresa de. transportes,
moeda divisionária para dar ou completar o !toco devido, o responsável e atenta às suas; obrigações, providencie sempre um
acerto de contas dcvcrã ser feito sem prejulzo do comprador,. volume suficiente da moeda divisionâria para atender às necessiinclusive, na impossibilidade de soluções intcrmcdiârias, com dades permanentes de troco. Entretanto, cm determinada viagem a dispensa de pagamento."
imaginemos o transporte urbano -, por coinCidência, vários usuâ·
Por outro lado, além dessa medida principal, o art. 2• do projeto .rios pagaram suas passagens com cédulas de alto valor, consumindo
estabelece sanções aos infratorcs.
·
todo o troco existente. Nesse caso, não ocorreu nenhuma das
Dada a natureza especial da matéria ora examinada, devemos hipóteses levantadas pelo Autor c o troco desapareceu ...
emitir nossa opinião analisando pari paau os tópicos principais da
O mesmo caso pode acontecer no comércio em geral, sem que ~e
Justificação.
caracterize a mA-fé do comerciante.
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-119. Quanto ao expediente de substituir o troco devido por balas,
chicletes, etc... - na expressão do Autor, essa prâtica é um "recurso
maroto" - hã uma ofensa frontal - segundo a Justificação - ao
Art. 863 do Código Civil, nrbla:
'

'

'

"O credor de coisa certa não pode ser obrigado a.reccbcr
outra, ainda que mais valiosa."
Outro dispositivo do Código Civil i: citado, o art. 995, outra vez,
data nala~· a paradoxar (não é ncologisinol) o argumento ante·
rior. O dispositivo mencionado é transcrito i
·
'

'

"O credor pode consentir cm receber coisa que não seja
dinheiro, cm substituição da prestação que lhe era devida."
.O Autor interpreta essa norma permissiva, usando o racioc!nio
analógico a "contrârio scnsu", admitindo que quem "pode
,consentir", "pode recusar". Ora, a conclusão do Autor, a par de
~bvia, nos leva a admitir que sua intenção é a de modificar a própria
:normal civil, pois se o legislador concedeu a faculdade de consentir é
porque não.pretcndcu obrigar a recusa, como deseja o Autor da presente proposição.
. ·
.
~evidente que se algu'ém consente cm receber troco menor que
o devido~ ou guloseimas c outros ... trocados" cm substituição ao
dinheiro, não hã porque se obrigár o· recebimento até. o último
centavo. Ãs vezes, o tempo perdido vale muito mais que vinte ccnta·
vos; às vezes um!~- discussão por vinte' centavos vale. menos que a
tranqUilidade.
·~ preciso entender, 'desde jfl, que esses casos continuarão ocor·
rendo com lei ou sem lei; · ·
·
·
Nesse sentido, rccordcmos.outro trecho da justificação:
·"Argumcntar-sc-á, talvez, que o assunto de que trata
este projeto caberia melhor cm regulamentos internos cm nor·
mas de serviço ou dódigos municipais. Concordaremos, na
sentido de que a'maioria desses regu/am!!ntos e. assemelhados já
dispõem a respeito> E, todavia, o problema a! cstâ vivo,
presente, constante,· gerando atritos nos ônibus, nos guichês;
c .criando embaraÇos para muitos. Tudo o que jâ existe a
respeito é; portanto, inoperante" (grifamos).
O próprio Áutbr do projeto nós dli argumento para réforçar o
que· dissemos há dois parágrafos:' com lei ou sem lei esses incidentes
continuarão a ocorrer.
O assunto, como reconhece o il~strc Senador pelo Estado do
Rio de Janeiro, é mais próprio a códigos de postura, a regulamentos,
a 'portarias, porque essas categorias de norm~s 7" hicrarq.uicamcnte
inferiores - parece que possuem uma prox1m1dadc maJor. com o
povo, do .que as leis· propriamente ditas, não obstante aquelas serem
leis também, no amplo sentido da palavra. Mas, a lei, como diz!~
amos, é algo mais: distante do povo, .como que mais séria, ,mais
importante sobretudo a lei federal. Contudo, nem por isso scrâ a lei
sempre obedecida (a Justiça congestionada demonstrai). Portanto, se
as portarias c regulamentos que. tratam do assunto 'não são cumpridos- quem informa é o Autor-. não será a lei que fará obedientes
os infratores.
1:: uma questão de desmoralização: é preferível a desmoralização
da portaria, do que a da lei.
Concluiremos nosso parecer com as seguint.es considerações:
. I -O tem~ reflete mais uma deseducação do povo, do que uma
constante prática criminosa, a ser coibida com lei especial. Se se trata
de prâtica criminosa, nossa legislação penal oferece meios necessários de punição. Se, realmente, for uma demonstração de falta de, educação de uma parte do povo, o problema não será solucionado pela
lei, mas pelo tempo c pela civilização.
·
2 - Falamos cm deseducação de parte do povo, porque .os
exemplos trazidos pelo ilustre Autor do projeto se referem a casos
ocorridos cm ónibus, bares etc.... Ora, nilo se pode exigir muito da
civilidade, da urbanidade, de um trocador de ónibus, ou de um atcn- ,

dente de um bar. 1:: lógico que hã cxceçõcs, embora o autor nilo as
tenha ressalvado.
A preocupação do ilustre Senador com seus "heróicos patrf·
cios", que vivem do salário m!nimo, é o preju!zo cnortnc causado
pelos tantos centavos subtraldos de seus trocos diãrios. Nilo hâ ddvida que é um préjulzo scnslvcl ao seu. orçamento,. Mas, por outro
lado, pcnsam~s que esta· legião de compatriotas - pela situação
mesma de apcrtura cm que vivem·.;... nilo·sc deixa enganar com facilidade c briga até'o dltimo centavo pelo que tem direito. Duvidamos
que um trocador de ônibus. ou um empregado de botequim subtraia
parte do troco devido a um trabalhador mal· humorado com a vida.
Um dos dois vai perder, mas nós apostamos que o trabalhador vai
ganhar.
•
3 - Analisando, agora, o texto do Projeto, observamos que o
parAgrafo Onico ·do. art. ]9 prevê uma solução inadmisslvcl para· o
problema. Inadmisslvcl porque il!cita.
U se diz que, na hipótese do vendedor (ou prestador de serviços; completamos) não ter o troco necessãrio, o comprador (consumidor, dizemos) jamais scrâ prejudicado, porque na impossibilidade
do acerto· de cóntas; haverá a dispensa do· pagamento. Ora: essa
dispensa do pagamcnt() constituiu um prejuízo para uma das partes
(no caso; o vendedor) c é unia forma de beneficio ilícito do comprador. Equivale a um enriquecimento illcito. Uma lei nilo pode consagrar tal absurdo.
·
·
4...,; Por essas razões, considerando, finalmcn té:. nilo 'haver maté:
ria financeira de relevância na proposição a ser abonada por està
Comissão, somos pela rejeição do presente Projeto de Lei. . .
.
Sâla das Comissões, 3 de junho de 1976. - Amaral Peixoto,
Presidente - JasE. Freire, Relator - Hearlque ele .La Rocque Enlúlo VIeira- Helto.r·Dias•- Ruy SaatO..:._ Mauro Benerlde~~
Ruy Camelro- HeiY(dlo Nuaes- Leite QUayes. ·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação. ·
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário.
Silo lidos os seguintes
'
. .RE(lUERIMENTO N9 W, DE 197.6
Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 234·, do Regimento Interno, requeremos a
transcrição, nos· Anais do Senado Federal, da "Aula Inaugural",
proferida hoje pelo Presidente Magalhães ·Pinto, na abertura do
"Scminãrio sobre Modernização Lcgislati-.:a c Desenvolvimento Polftico".
·
Saladas Sessões, 7 de junho de 1976.-- Lourlnl Bapdsta Eurico ,Rezende .:.. Henrique de La Rocque .;... Mauro BeneYides Adalberto Sena - AlteYir Léàl .:... BeÍijamlm Farab - Helyfdlo Nunes
- Evelúlo VIeira...,; Itamar Franco.
·
·
REQUERIMENTO N9 244, DE 1976
Senhor Presidente:

Nos termos do artigo 234, do Regimento Interno; requeremos a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da nota oficial do Govcr.nador José Rollcmtié:rg Leite, de Sergipe, publicada no, Jomal. de
Brunta, de 4 de junho, referente a decisão do Presidente daRcp6l:iiica transrcrir para à PETROBRASos direitos da exploração-das
jazidas de sais minérais contidas na"ârca de reserva nacional". loca~
lizadas cm Carmópolis, Sergipe.
,
·
. ··
Sala das Sessões, 7 de junho de 1976. - Lourlval Baptista ....;
Eurlw Rezende- HeiY(dlo Nunes:
·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo.co~ o.
art. 233, § (9, do:Rcginicnto Interno, os requerimentos lidos serão
submetidos ao exame da Comissão Oirctora. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
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-120O SR. LOURIVAL BAPTISTA (/.RENA- SE. Pronuncia o tro de sexta-feira passada, no Rio de Janeiro, que atingiu as instalações da TV Globo, desejo, cm meu próprio nome e no da Ban·
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já foi dito, com muita precisão e acerto, que vivemos hoje a Era cada do Movimento Democrático Brasileiro, emprestar a nossa
solidariedade a todos quantos dirigem e integram aquela conceituadas Comunicações.
Não é que a comunicação tivesse sido inventada, utilizada e da emissora de comunicação de massa. Quero acrescentar que toda a
compreendida em nossos dias. Sempre o homem se comunicara com opinião pública acompanhou a dolorosa tragédia, e sobretudo, ficou
os seus parentes, com seus amigos c até com os seus inimigos, seja edificada com o esforço levado a efeito pelos técnicos, operários,
nos processos sociais da vida interna de seus países, seja nas relações enfim, por quantos trabalham naquela prestigiosa empresa, para
que, no menor espaço de tempo possível, as instalações fossem
internacionais.
Aí estão os Correios - prática imemorial das comunicações in- recompostas e novamente projetadas as imagens e o som a todo País.
tcr-humanas: aí estão o telefone c o telégrafo como expressão do pro- Não há dúvida de que, também, por isso, a "Globo" cresceu na
~dmiração e no respeito da opinião pública brasileira. A nossa
gresso técnico do século XIX.
solidariedade,
portanto, Senador Lourival Baptista, - nesse aparte
Mas. cm nosso século XX- que se aproxima bem rápido de seu
término - as comunicações assumiram novos aspectos, tais como: ao discurso de V. Ex•- aos que dirigem a TV Globo do Rio de Jacm primeiro lugar. eliminaram as distâncias entre os homens; c em neiro.
segundo lugar, transformaram-se em fenômenos de massas.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito graDentre os meios de comunicação contemporâneos, destacam-se, to a V. Ex•, eminente Lfder, Senador Mauro Benevides, por este
pela sua indisfarçável e indiscutível importância, o rádio e a televisão. aparte de solidariedade, em nome de sua Bancada, com a TV Globo,
Com o rádio, produzido c controlado pelo Homem, podcr-se-ia nesta hora em que foi ela atingida pelo incêndio que chocou a todos
dizer que uma teia invisível cobria todo o País c toda a vastidão da riós.
Terra. A contínua emissão de ondas sonoras aproxima os homens c
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparos povos, na tentativa, cada vez mais eficiente de alcançarmos aque- te?
le um mundo só de que nos falara Wcndcl Wilkic.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite V.
Mas, depois que a televisão se impôs técnica e economicamente,
Ex•
um
aparte?
já não é mais invisível a teia que envolve a Terra- é uma belíssima c
intensa malha de luz e de cores para deleitar c informar, ensinar e
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Eminente
instruir, resolver problemas e ajudar os homens nas tomadas de deci- Senador Henrique de La Rocque, após ouvir o nobre Senador
sões.
Benjamim Farah, darei o aparte a V. Ex•.
No Brasil, esses meios de comunicação - que foram preceO Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Já o nosso caro colega,
didos pelos jornais e pelas revistas na transmissão da cultura, no deSenador
Mauro Benevidcs, emprestou a solidariedade da nossa Banbate das idéias, na defesa generosa c entusiástica dos mais nobres
cada. S. Ex• falou por todos nós, mas quero dizer a V. Ex• algumas
ideais- no Brasil. estamos vivendo já a Era das Telecomunicações.
E este fenômeno é tanto mais importante, quando sabemos que palavras, como representante do antigo Estado da Guanabara, hoje,
as telecomunicações constituem instrumentos do nosso desen- cm fusão com o Estado do Rio. Estando ali bem perto daquela
volvimento cconõmico c social, o que seria desnecessário demonstrar grande organização, mais do que isso, daquela verdadeira instituição
de interesse público, observo que a organização Globo, através de
nesta Casa.
seu
jornal, exercita a boa imprensa c pode entrar tanto nas camadas
Ainda há poucos dias, transcorreu festivo o "Dia das Comunicações", e todo o País teve oportunidade de, celebrando a magna altas, como na classe média c também na classe pobre. f: um jornal
data. exaltar os relevantes scrvõços que, dentre outros mais, nos pres- altamente noticioso, sério, de grande interesse para o meu Estado e
para o povo de todos 'l~ Estados do Brasil. O mesmo acontece com
tam o rádio c a televisão. Digo: o rádio nas suas mais diversas formas
as
suas emissoras, onde avulta a TV Globo, que é compulsória em tode aproveitamento cultural c cconõmico, c a televisão comercial c
dos os lares do Rio de Janeiro e do Brasil. Não há uma casa, uma
educativa.
Associo-me espontânea c prazerosamentc às homenagens justas família que não ligue, diariamente, essa emissora, para tomar conhee merecidas que se tributaram aos homens que se dedicam às comu- cimento das notícias, para assistir às novelas. Enfim, é: a TV Globo a
nicações cm nossa Pátria: aos empresários, aos dirigentes, aos pro· grar.Je líder desse meio de comunicação. Quero, portanto, pelos relevantes serviços que toda a organização Globo vem prestando - e
dutorcs, aos artistas, aos locutores c apresentadores, aos repórteres,
aos agentes comerciais, aos funcionários burocráticos c aos opera- que, por isso, merece o título de uma instituição de interesse
nacional, lamentar o que ocorreu c dar a minha solidariedade a V.
dores, a todos, enfim. que fazem das telecomunicações um empreenEx•,
que estendo ao Diretor·Presidente, a toda a Família Marinho,
dimento vitorioso a serviço do nosso povo.
r: dentro desta compreensão social e dcscnvolvimentista, que ao Dr. Roberto Marinho, seus irmãos c aos seus colaboradores. E,
desejo aqui lamentar o sinistro que se abateu sobre uma das mais .também. quero estttr solidário com o povo, que sentiu pro·
fundamente esse triste acontecimento. Acredito que- a emissora já
prestigiosas empresas de telecomunicação do Brasil.
Refiro-me precisamente ao incêndio ocorrido na última sexta- estí1 transmitindo normalmente, não houve interrupção- num cur·
feira, 4 do corrente, nas instalações da TV Globo, Canal4, na cidade to espaço, todos os seus prejuízos serão sanados. A V. Ex•, portanto,
a minha solidariedade.
do Rio de Janeiro.
Além do prejuízo económico e dos contratempos que traz um faO SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra·
to desta natureza, i: para lamentar-se a destruição ou inutilizaçiio de to a V. Ex•, eminente Senador Benjamim Farah, digno representante
aparelhos de alta precisão tecnológica, posto que estavam a serviço do Estado do Rio de Janeiro, pelo aparte que dá, e pela solidariedade
da nossa comunidade.
que demonstra nesta oportunidade com as suas palavras, exaltando
o papel da TV Globo e o que ela tem feito em beneficio da com uni·
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
dude.
aparte?
Ouço, com muito prazer, o eminente Senador Henrique de Ln
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com mui·
Rocque.
to prazer
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Nobre SenaO Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Lou·
dor Lourival Baptista, a nossa solidariedade também queremos dei·
rival Baptista, no instante em que V, Ex• se reporta ao pavoroso sinis· xar assinalada, nu hora em que V. Ex• lamenta o incêndio ocorrido
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então se generaliza. Dai por que a Televisão passou a• conviver e in·
terviver com todos nós, e, quando ocorre um sinistro daquela natureza, como que, assim, subjetivamcnte, as labaredas atingem todos
os lares por onde se projeta a sua audiência. No caso da Rede Globo
de Televisão, tivemos a assinal~r, em primeiro lugar, a dedicação dos
seus servidores, que se irmanaram nas mesmas angústias e sobretudo
nos mesmos esforços para a obra de recuperação provisória, que se
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Grato a
verificou em tempo recorde; c, em seguida, as manifestações de cariV. Ex•, eminente Senador Henrique de La Rocque, por este aparte,
nho e de solidariedade que ela recebeu e está recebendo de todo o
que em muito vem engrandecer o pronunciamento que faço, na tarde
Pais. Lá este, manifestando o seu apoio1J!oral, o Poder Executivo,
de hoje, onde junta a sua solidariedade à consagrada emissora TV
através da visita às instalações sinistradas do eminente Ministro da
Globo- Canal4, pelo sinistro que a atingiu.
Justiça, Dr. Armando Falcão. O Poder Legislativo, agora, se
O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um apardebruça, em solidariedade, sobre o lamentável episódio, e, em São
Paulo e no Rio de Jan.eiro, celebraram-se ofícios religiosos, de natu·
te?
reza
gratulatória, pelo fato de não se terem lamentado vitimas
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com
pessoais.
Tudo isso demonstra, de um lado, que a Televisão é um esprazer.
tado de alma e, de outro, especificamente, que a Rede Globo de TeleO Sr. Evelásio VIeira (MDB - SC) - Efetivamente, o rádio, a visão teve o julgamento unânime da Nação, através das mani·
televisão, através· da informação, das reportagens, das entrevistas,
festações de solidariedade, que não apenas serviram para confortar
dos programas humorísticos, das novelas, prestam inestimáveis servi- os seus diretores e servidores, mas se constituíram, também, num estí·
ços ao desenvolvimento da sociedade mundial. O Brasil tem sido
mula vigoroso à recuperação integral daquc~a emissora de Televisão.
muito beneficiado, no seu progresso, pela atuação dos veículos de
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito
comunicação social. A Rede Globo destaca-se entre o elenco de or· grato a V. Ex•, eminente Líder Senador Eurico Rezende, pelas suas
ganizações empresariais que atuam neste setor, pelo seu trabalho por· palavras de apoio e solidariedade ao transe por que passou a Rede
tentoso em todos os campos das comunicações. O fato ocorrido na Globo, com o incêndio da última sexta-feira.
última sexta-feira à tarde, o incêndio irrompido na sua central gera·
Todo o Brasil conhece o teor artístico e técnico, o senso de
dora de programas, causou um estado emocional acentuado entre to·
responsabilidade, a boa execução c o sentido patriótico das
dos os brasileiros. Felizmente, o sinistro ficou circunscrito a danos
programações da Rádio c TV Globo.
materiais de monta, apenas a essa área. Vidas preciosas, nenhuma,
Neste momento cm que faço este registro, desejo levar a minha
felizmente, foi perdida. Só algumas pessoas, das muitas que se dedi·
solidariedade aos que fazem a TV Globo, nos seus diferentes cscacavam ao trabalho de horas para salvar aquele rico parque eletrôni· çõcs, por intermédio do seu Dirctor-Prcsidcritc, Roberto Marinho,
co, técnico, foram vitimadas por intoxicação. Registre-se o estado de
do Dirctor-Gcral da Emissora, Walter Clark, c do Jornalista Armansolidariedade, do titular Roberto Marinho, de Walter Clark ao me- do Nogueira, Diretor da Central de Jornalismo, pelo rude golpe que
nor colaborador, dos funcionários daquela casa. Todos irmanaram·
acabam de sofrer.
se em um só espírito, o de recuperação daquela grande empresa, feita
No processo de evolução das telecomunicações do Pais, ij
em quarenta e oito horas. Conseguiram instalar uma nova central
TV Globo destacou-se pela modernização técnica de seu conjunto
geradora, reunindo equipamentos danificados, recuperados ime:>pcracional c pela qualidade de sua programação, dedicada ao entre·
diatamente, trazendo aparelhos de Brasília e de São Paulo, com a
tcnimcnto, mas, também, à difusão cultural. Dai lamentarmos,
participação, dentro do espírito de solidariedade, de outras empresas
como, estou certo, também estão lamentando todos os brasileiros, o
que atuam no mesmo ramo. Uma verdadeira demonstração do espíri·
sinistro de que foi vitima a TV Globo. O que desejamos neste mo·
to de solidariedade daqueles que integram aquela casa, o qual é o
menta é que o mais cedo posslvcl a TV Globo se rcaparclhc c volte a
próprio símbolo do espírito de solidariedade do brasileiro. Este fato
funcionar normalmente, mantido o alto nlvel do relevante serviço
merece também ser realçado nesta oportunidade, em que, no nosso
público que presta ao Pais. (Muito bem! Palmas.)
próprio nome e interpretando o sentimento da gente de Santa Catari·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
na, queremos externar a nossa solidariedade à família da Rede Glo·
bo de Televisão, que desejamos também cumprimentar por, rapida- ao nobre Senador Benjamim Farah.
mente, recuperar-se, e não deixar em prejuízo o seu ·grande auditório,
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o sesuinmantendo, dentro de horas, toda a sua programação. A nossa
te discurso;)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
solidariedade e, simultaneamente, os nossos cumprimentos por essa
Na semana passada c, também, na rctrasada, falei aqui sobre os
capacidade de recuperação extraordinária dos homens da Rede Glo· parcos vencimentos que recebem os professores.
bo.
Citei o vencimento dos médicos, um pouco maior do que o dos
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Grato a professores. Estamos travando, naturalmente, uma batalha, como viV. Ex•, nobre Senador E~elásio Vieira, pelo depoimento que nos dá mos fazendo há longos anos, cm favor do funcionalismo.
a respeito do sinistro verificado na última sexta-feira e também pela
O Dirctor-Gcral do DASP não gostou daquele meu pronuncia·
solidariedade que empresta às palavras que estamos pronunciando menta cm defesa dos professores, c veio com uma réplica um pouco
nesta hora, de sentimento pelo que aconteceu à TV Globo.
exagerada, que não estava cm consonância com a maneira como fora
Ouço, com muito prazer, o eminente Líder, Senador Eurico tratado por nós, do Senado, quando aqui esteve.
·
Rezende.
Interpelei S. S• com a maior .delicadeza, fiz.Jhc algumas indagaO Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Vê V. Ex• que, a ções, uma das "quais sobre o caso dos professores do ensino médio,
essa altura, não fala V. Ex• C!fl nome pessoal, inas interpretando o mas a resposta não foi a contento; c, quanto aos agregados, ficou de
pensamento unânime da Casa. O sinistro ocorrido nas instalações da informar atrav~s de documento escrito, o que infelizmente, não
TV Globo emocionou a Nação. A Televisilo representa um universo ocorreu até hoje.
Deixei de fazer outras perguntas sobre os inativos, aposentadode ângulos e de aspectos. Em virtude das transmissões cfvicas, cultu·
rais, desportivas, noticiosas, recreativas, esse poderoso instrumento ria c tantos outros problema~~;. mas esta é a nossa luta, a nossa ati vidade comunicação de massa penetra no recesso de todos os lares, e, de. Nada tenho contra o Sr. Dirctor-Gcral do DASP, niio guardo
quando se trata de uma empresa como a TV Globo, que abrange di- mágoa de ningu~m. A luta continua, c continua sem ódio.
na TV Globo, que, em verdade, emocionou toda a Nação brasileira.
E, ninguém melhor faria do.que V. Ex•, transmitindo este sentimen·
to nacional, evocando a história de tantos que, na área da comunicação, têm-na engrandecido de forma substancial, no contexto
brasileiro. Receba pois, V. Ex•, em nome do Maranhão, pela sua
Bancada, no Senado da República a sua solidariedade, quando fala,
lamentando o triste episódio.
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que estão recebendo.
O Sr. Mauro BeneYides (MDB- CE)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Benjamim Farah?
O SR.
Exccclência.

B~NJAMIM

FARAH .(MDB -

RJ) -

Pois não,

O Sr. Mauro BeneYides (MDB- CE)- Nobre Senador Benjamim Farah, no que diz respeito à nossa posição, do Senado c da
Câmara, na apreciação do recente Plano de Classificação de Cargos,
podemos constatar que as discussões travadas no âmbito do Congres·
so jã começaram a surtir efeito. V. Ex• se recorda de que, perante a
Comissão Mista, foi anorada a situação dos inativos c, conseqUente·
mente, a Instrução Normativa n9 53, aquelas exigências que passaram a ser reclamadas, para o pagamento aos inativos daquelas vanta·
gens oriundas do Plano de Classificação do Cargos. E V. Ex• verifi·
cou que, três ou quatro dias depois, o DASP deu a conhecer sua decisão de determinar o pagamento daquelas vantagens, para que as
exigências fossem completadas após 90 dias. Então, V. Ex• hã de
convir que é da maior importãncia esse debate, essa apreciação que
os parlamentares, cumprindo um dever inerente ao desempenho do
mandato, vêm fazendo cm relação ao Plano de Classificação de Car·
gos. Portanto, V. Ex• que hã poucos dias se reportava, num discurso
de ampla repercussão, à situação dos profeSsores, faz muito bem cm
hoje trazer à apreciação do Plenário do Senado o caso espec!fico dos
médicos, que se consideram, também, de certa forma, injustiçados
dentro dos critérios do Plano de Classificação, de Cargos.

da categoria médica, o que constitui não só nossa primordial
obrigação, mas ainda nosso amor próprio e nossa dignidade
de encargo. e) Foi o desejo de acertar c bem, que nos levou
ao prof. Belmiro Siqueira."
Ainda sobre este mesmo assunto, o Presidente do Sindicato dos
Médicos, parece que vai iniciar uma batalha em favor da classe,
tanto é que diz:
"O Sindicato estâ agurdando a regulamentação do De·
creto-lei n9 1.445/76, para desenvolver e encaminhar memo·.
ria! ao Governo, pleiteando uma re111uneração justa e
condigna para o médico, escalonada da referência 37 à 57,
para jornada de 4 horas. Provaremos, então, que o DASP
criou, em verdade, dois meios salários para os médicos, os
quais somam a remuneração de um único cargo ou emprego,
anulando-se, assim, habilidosamente, dispositivo da
Constituição que permite dois empregos Inteiros para os
médicos.
O Dr. Darcy Siqueira, em suas entrevistas, vem dando
ênfase à acumulação de cargos dos médicos, esquecido de
que a Constituição permite também e com precedência, a
acumulação para outros funcionários não visados. Tem,
ainda, focalizado a jornada de 4 horas de trabalho do
médico, não levando em consideração a natureza do trabalho
médico, obrigado a um artesanato altamente dignificante,
porque objetiva o ser humano- o binômio médico-paciente,
sem intermediação."

Esta, a nota de Última Hora, através da qual estou prognosticando nova batalha dos médicos, porque, segundo ele, houve uma
a V. Ex•
manobra no sentido de dar dois meios salários a esses servidores.
Sr. Presidente, o assunto que me trouxe à tribuna não foi o dos
Declaro, que ficarei ao lado dos médicos, e não é de hoje. Jâ em
inativos, que estão profundamente chocados, feridos, com a lei.
1950, quando recebemos uma mensagem do Poder Executivo - foi
Esse assunto jâ abordei, aqui, na semana passada e, talvez, a ele terei
no Governo Outra- através do Projeto n9 1.082, de 1950, que dava
que voltar.
uma melhoria aos médicos, ao qual ofereci um substitutivo, famoso
Sr. Presidente, Úldma Hora, de sábado passado, diz o seguinte:
aliâs, dando padrão O para os médicos. Eles estavam lã embaixo, ganhando salârios ínfimos. Esse projeto teve grande repercussão, com
"Monserallnforma- Coluna do Senidor
a solidariedade de todo o Brasil. O substitutivo ficou bem organiMI::DICOS CONTESTAM O DIRETOR DO DASP
zado, mas depois sofreu enxertos de outras classes profissionais,
outras
profissiões liberais, tornou-se um pouco pesado.
O presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de JaneiNo Congresso, porém, havia grande representante, dos mais
ro, Charles Naman Damian, divulgou nota oficial, ontem,
esclarecendo a participação do prof. Belmiro Siqueira, ex· combativos, que chegou até a Presidente da República pela sua capaDirctor-Geral do DASP, nas ati-.:idades da entidade, e cidade de luta, foi o então Deputado Café Filho. Na Câmara, era um
anunciando a elaboração de memorial a ser encaminhado ao dos grandes defensores do meu projeto, mas nem sempre nós adoGoverno Federal, pleiteando melhor remuneração para a tamos as mesmas atitudes e podemos manter as mesmas idéias nas
posições diversas que assumimos. Quando S. Ex• chegou lã em
classe. Diz a nota:
"Havendo o Sr. Darcy Siqueira, Dirctor do DASP, acha- cima, na Chefia do Poder Executivo, como Presidente da República,
do por bem declarar à imprensa que o prof. Belmiro Siqueira vetou o projeto. Mas, reiniciP.mos outra batalha em favor da acumutinha acentuado interesse pela remuneração dos médicos por lação. Fiz projetes, apresentei emendas, lutamos aqui, até que o Goser assessor da Federação de Associações Médicas, cumpre- verno do honrado Presidente Castcllo Branco mandou uma emenda
para cá, que permitia a a'cumulação dos médicos, e fui o escolhido,
nos esclarecer:
a) que o prof. Belmiro Siqueira assessora honorifica- pela Câmara, para ser o Presidente da Comissão que iria dar parecer
mente a Federação Nacional dos Médicos, sendo assessor téc- sobre a emenda. Foi aprovada.
Posteriormente, a Constituição adotou o dispositivo, no art'. 99,
nico do Sindicato dos Médicos do Rio ile Janeiro, função que
que
assim
dispõe:
vinha exercendo também graciosamente, quando a própria
"f: vedada a acumulação remunerada de cargos e funDiretoria do Sindicato impôs-lhe vencimento, praticamente
ções públicas, exceto:
simbólico, face ao seu indiscut!vel valor profissional.
I - a de juiz com um cargo de professor;
b) O prof. Belmiro Siqueira não defende apenas os
II
- a de dois cargos de professor;
médicos, mas todos os servidores, indistintamente, através de
III
-a de um cargo de professor com outro técnico; ou
suas colunas nos jornais c de suas abalizadas opiniões e entrecientifico; ou
vistas, como é do conhecimento geral e de fâcil comprovação.
IV - a de dois cargos privativos de médico."
c) A assessoria do prof. Belmiro Siqueira ao Sindicato atémse à consultaria jur!dica administrativa, jã que é professor de
Portanto, o médico pode acumular, mas não assim nesta base,
Direito Administrativo, não se lhe comprando a opinião que com dois meios salârios, o que equivale a um salário. A batalha vai
desejamos autêntica, independente e' livre, para ser realmente ser reiniciada, e não ficaremos indiferentes nem impermeáveis à luta
válida, como de fato o é. d) O Sindicato não permite ingerên- dos médicos e, daqui desta tribuna, expresso-lhes, desde já, a minha
cia nem transfere, a ninguém, sua prerrogativa legal de defesa solidariedade e sei que eles vão contar com a solidariedade dos
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado
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-123da dignidade, em benefício do povo brasileiro. Sem isso, imprensa,
rádio e televisão estarão longe de cumprir, com fidelidade,· sua
função social e histórica e não poderemos visualizar, na fulguração
de sua grandeza, a verdade e a justiça enobrecedoras da vida de qual·
quer nação.
Por isso é que certames do porte do XVI Congresso Nacional
de Jornalistas Profissionais cpnstituem eventos da mais ampla signifi·
cação para o nosso País, sendo lícito esperar-se o atendimento de
suas' reivindicações por parte do Governo da República.
E para expressar o grande apreço desta Casa à nobre e numerosa classe dos jornalistas, passo a ler o texto da "Carta d.: Curitiba",
com a esperança de que as reivindicações nela contidas encontrem a
merecida ressonância junto aos responsáveis pela vida nacional.
Diz a "Carta de Curitiba":
"Os jornalistas brasileiros, reunidos no XVI Congresso
Nacional de Jornalistas Profissionais, de dois a cinco de ju·
nho, na cidade de Curitiba, ao final dos trabalhos
proclamam:
I. A, importância de que o Ministério do Trabalho acele·
re os estudos que vêm sendo realizados, a partir do anteproje·
to aprovado na X Conferência Nacional de Jornalistas, reali·
zada em Porto Alegre, corrigindo distorções e aprimorando o
Decreto-lei número 972/69, que regulamenta a ptofissão de
. jornalista, e mantendo o princípio de consulta à classe, atra·
vés de suas entidades representativas.
2. A necessidade de que os Ministérios do Trabalho e
das Comunicações aperfeiçoem os instrumentos de fiscaliza·
ção do exercício profissional.
3. A conveniência de intensificação, a nível nacional, da
.luta pelo estabelecimento de um salário mínimo profissional,
que corresponda a seis vezes o salário mínimo regional para
os jornalistas registrados e a cinco vezes para os estagiários.
4, A reiteração de pleitos anteriores· relativos ao
pagamento de adicional de trinta por cento, reprodução de
trabalhos jornalísticos por outros órgãos de divulgação que
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
não aquele a que o profissional esteja diretamente vinculado.
ao nobre Senador Mauro Benevides, nos termos do inciso VI do art.
Insiste, ainda, para que a Federação Nacional dos Jornalistas
16 do Regimento Interno, para uma comunicação urgente.
Profissionais e os sindicatos filiados acompanhem o estudo
do Conselho Nacional de Direito Autoral, visando regula·
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Para uma com uni·
mentar a matéria.
cação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
5. A urgência de redefinição do ensino de Jornalismo,
Realizou-se na cidade de Curitiba, de dois a cinco de junho, o
adequando à realidade nacional, com o melhor reaparelhaXVI Congresso Nacional de Jornalistas Profissionais, reunindo, em
mento dos seus cursos e maior capacitação dos integrantes
torno de seus objetivos básicos, as mais expressivas figuras da classe,
do
Magistério, evitando-se a proliferação de cursos de
que debateram teses e problemas da maior objetividade e interesse,
Comunicação e proporcionando-se maior entrosamento com
dentre os quais a necessidade de vigilância contra qualquer tipo de
os órgãos de representações dos jornalistas.
censura e a adequação do ensino de Comunicação à realidade
6, A urgência de ser alterada a norma legal que discipli·
brasileira.
na o estágio de estudantes de Jornalismo, mantendo-se ape·
O meu Estado, o Ceará, esteve representado por brilhante dele·
nas o curricular para efeito de registro no Ministério do
gação de homens de imprensa, com os jornalistas Tancredo Carva·
Trabalho.
lho, Narcélio Limaverde, Fernando Maia, Ribamar Mesquita.e Adi·
7. Que a Federação Nacional dos Jornalistas Profissio·
sia Sã, esta na qualidade de Chefe do Departamento de Comunica·
nais,
entidade única e indivisível de representação de classe,
ção Social da Universidade.
proponha
o mais.amplo apoio às reivindicações dos jornalisDurante quatro dias, cerca de duzentos profissionais do jornal is·
tas que militam na imprensa do interior."
mo brasileiro, em meio à mais perfeita integração de idéias e
Foi esta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a "Carta de Curitiba",
princípios filosóficos, examinaram assuntos que se ligam à defesa da
liberdade de pensamento, da realização profissional e do aperfeiçoa· aprovada por ocasião do recente Congresso da Federação Nacional
mente da mão-de-obra qualificada, chegando a importantes conclu· dos Jornalistas Profissionais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
sões que se acham consolidadas na "Carta de Curitiba", documento
final do conclave.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
~ por demais importante, Sr. Presidente, que os jornalistas
ao nobre Senador Virgflio Távora, que falará como Líder da Maio·
profissionais, responsáveis, em grande parte, pela formação da cons· ria.
ciência nacional, através do incqufvoco poder dos instrumentos de
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder,
comunicação de massa, exercitem o seu espírito de vigilância c de
crítica, apontando rumos e caminhos e condenando erros c omissões. pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão .do orador.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
~ imprescindível, para o progresso das instituições democráticas,
Não com pouco espunto lemos, regressando de nossa terra, na
que u imprensa goze das franquias de liberdade e do respeito do Poder Público, a fim de que possa exercer sua missão com 11 nmplitude primcirn púginu de um dos mnis prestigiosos jornais da América do
Senadores, dos Deputados e de todos os homens que reconhecem,
nessa classe, uma eficiência e uma grande importância.
A luta - como disse - não vem de hoje. Quando, Sr. Presidente, depois de cinco legislaturas, não tendo preparado o meu pê-demela, como se diz na gíria, para uma vida mais ou menos tranqUila,
fui candidato ao Senado c perdi a eleição. Os grupos económicos, o
poder de imprensa dos meus adversários, a proteção que eles tinham
de diversas forças poderosas - um era Presidente da ABI, outro
tinha um grande respaldo na Imprensa - enfim, eu, o candidato
mais desprotegido, perdi a eleição, saf classificado em segundo lugar.
Perdi. Então, fui contratado pelo INPS para ser médico da Previ·
dência Social e me destacaram para um subúrbio do Rio de Janeiro
- Madureira - com o ordenado de quinhentos cruzeiros por mês.
Trabalhava das oito às doze horas da manhã. Era obrigado a atender
vinte doentes, pelo menos. A coisa foi passando e os doentes se
acumulando e, às vezes, atendia, cm vez de vinte, vint~ c cinco, trinta
doentes e atendia a chamadós. A verdade é que, se estou no serviço c
aparece um doente, não vou mandá-lo embora pela simples razão de
que aquela não é a minha obrigação, isto é, fora da hora de trabalho.
· De modo que isso acontece muito no serviço médico. Muitas
vezes, ele tem unia tarefa, mas se estende muito além daquela
obrigação que é da sua competência.
Por isso Sr. Presidente, veja V. Ex•, um médico trabalhando na
Previdência naquele ano, ganhando quinhentos cruzeiros por mês e
ainda descontava para o. Instituto de Previdência Social e os
vencimentos ficavam reduzidas a quatrocentos e sessenta cruzeiros;
depois melhoraram um pouco. Agora, com este novo plano, é verda·
de que houve uma elevação nesses vencimentos. Portanto, quero di·
zer que os médicos neste País sempre foram mal pagos, sobretudo em
relação a outras profissões. E não vou ficar- como disse- indife·
rente, quero engajar-me nessa luta, mas sem ódio, sem provocação,
sem nenhuma contestação, apenas, com o intuito de continuar a
carregar aquela bandeira que sempre foi meu estilo de vida, a bandeira da justiça social. (Muito bem! Palmas.)
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Sul. c honra da imprensa brasileira, O Estado de S. Paulo, de
sexta·feira última. o seguinte tópico: "Senadores querem redução em
ltaipu".
Infoima a notícia:
"Senadores da ARE\'/ A c do MDB, que encerraram
ontem uma visita de inspeção às obras de ltaipu, prometeram
esforçar-se junto aos governos do Brasil c Paraguai para
conseguir uma redução de 5 metros na altura da barragem da
usina. "de modo a permitir a outros países da Bacia do Prata
a plena utilização hidrclétrica do rio."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sr. Senador João Calmon.
Presidente da Comissão de Minas c Energia desta Casa, convocou
mesma para.- após ter tido o ensejo de ouvir os motivos e as razões
que levaram o ex-Ministro Marcondes Ferraz a se pronunciar. ulti·
mamcntc. contra o empreendimento da forma com que foi cstabcle·
cido o projeto pelo Governo. - ir ouvir o responsável maior. no
momento, pela obra. o também ex-Ministro Costa Cavalcante, Dirctor·Gcral da Binacional de ltaipu c. por sugestão desse ex-Ministro.
ouvi-lo no local da obra. para verificar ln loco o andamento dos
trabalhos.
O eminente representante do Espírito Santo e Presidente daquele órgão deveria - como estabelecido ficou e certamente o farâ perante esta Casa, dar um relato completo de tudo que viu c da
unânime opinião de todos os Parlamentares que lã estiveram indc·
pendentemente de cores partidárias. sobre a felicidade não só da
escolha do Projeto c seu local como dos dirigentes do empreendi·
mcnto por parte do Governo brasileiro.
S. Ex•. porém. encontra-se no exterior c não poderia a Lide·
rança do Governo. que lá esteve na dupla função de porta-voz do
Executivo nesta Casa para os assuntos da montagem da infra-estru·
tura económica do País c, ao mesmo tempo. de membro daquela
Comissão. deixar de opor, desde logo. severos reparos àquilo que
cst5 na folha cm questão, a fim de que um problema. já tão delicado
pela sua natureza. pelo silêncio. não tome. ainda, proporções maiorcs.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, presentes estão, nesta Casa,
vários dos colegas que tiveram a ventura de há dias ver aquela obra
ciclópica dar os seus passos primeiros. O que houve no que pertinente ao assunto ora anorado- c eles testemunhas poderão ser- foi
após a explanação do Presidcl)tc da Binacional, na fase dos debates,
uma indagação, por parte do eminente Senador Dirceu Cardoso,
cujos termos vamo-nos permitir ler, para conhecimento da Casa c,
:ttravés dela, do público cm geral.
Desde já, fazemos as nossas escusas, pois as fitas que se grava·
r:tm agor:1 í: que estão sendo traduzidas pela Taquigrafia; portanto, o
documento que passamos a ler está sem revisão do autor.
S. E:ot• assim se pronunciou:

a

"Agora, uma pergunta: cu que acho que o momento
continental de ltaipu tem a sua significação, não seria tam·
bém de grande significação continental se ao revés dessa cota
de 220 c de 110 que a barragem de ltaipu fecha o Rio Paraná,
o caudal do Paraná, se não podíamos conceder, se é que esta
a pretensão Argentina, os 5 metros mais para a Barragem de
Corpus, inundar até mais ...
(Acreditamos ser engano de S. Ex•; seria menos, mas está mais.)
... 5 metros de nível apenas para harmonia continental,
apenas para convivência continental, apenas para mostrar a
eles que estamos rasgando horizontes do futuro e não de
hoje? 1:: a pergunta que faço a V. S•, sem que tenha nenhum
laivo, absolutamente nada, apenas é o meu desejo americano
de que mostremos ao mundo que ao revés de nos guerrearmos, de nos combatermos, ofcrccemós as mãos para a cola·
boraçào continental. Construirmos Itaipu e eles construírem
Corpus, porque com as nossas barragens do Rio Grande, do

Parnaíba e de ltaipu, dominamos os rios c dominamos a inun·
dação amanhã, mas colabornríamos se déssemos a eles, se
fosse possível, não sei também, menos 5 metros de altura
para que eles possam fazer a Barragem de Corpus."
Esta é a textual transcrição da fita de gravação dos debates havidos cm ltaipu. Os Senadores Gilvan Rocha c Luiz Cavalcante parti·
lharam das apreensões do Senador pelo Espírito Santo. Nada mais,
nem de longe a afirmativa publicada a qual foi feita sob a forma de
uma pergunta, repetimos, pelo ilustre representante do Espírito San·
to.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• permite-me um
aparte?
O SR.'VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)-Com prazer.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Serei breve. V. Ex• está fazendo um relato fiel. Ninguém assumiu compromisso de defender a indagação do Senador Dirceu Cardoso, que, no fim, nem ele
dava importância maior ao que havia perguntado. Essa notícia de
que Senadores da ARENA e do MDB estão comprometidos em
defender aquela sugestão, não procede. Não levaram a informação
ex ata de como ocorreu o fato. V. E"' está recolocando tudo nos seus
devidos lugares. Estavam lá, 6 Senadores da ARENA, 5 do MDB, e
o President~ da Empresa, denominado, também, Diretor·Geral, Ge·
ncral Costa Cavalcante, que fez uma exposição clara, longa e eficiente, que causou a mais profunda impressão aos representantes do
Senado que lá foram. Vale a pena ver para crer mesmo. Quem não
conhece ltaipu e que tem responsabilidade pública deve fazer-lhe
uma visita para levar a outros lugares a mensagem do que é ltaipu.
Nós voltamos, sinceramente, cheios de confiança na grande entidade, e no futuro deste País. Quero, ainda, solidarizar-me com
V. Ex• pela exatidào das suas palavras. O que V. Ex• está dizendo
merece todo o nosso apoio e a nossa. solidariedade.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGlLIOTÁVORA (ARENA-CE)- Pois não, eminente colega.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• faz muito bem
em prestar esses esclarecimentos, cm obséquio, principalmente, à fi r.
mezado Brasil em seus compromissos internacionais. Já somos um
País maduro e não devemos permitir, em torno de pactos solencmen·
te assinados, uma política de divagações ou de caranguejamento. De·
vemos ainda dizer ao Paraguai que a obra será executada, rigoro·
samente, de acordo com o que foi combinado c projetado, de vez que
discutido, lealmente, entre as duas nações. O Professor Marcondes
Ferraz tem opinião contrária, como têm opiniões contrárias alguns
elementos escoteiros da política oposicionista ou oficial, não sei, do
Paraguai. Essas divergências são naturais; então V. Ex• poderia
acrescentar -já que está falando em nome do Governo e diante do
noticiário destorcido - que, em momento algum o nosso Pais vaci·
lará; ao contrário, dará uma ênfase permanente ao compromisso
assumido.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agrad~cemo~
ao Senador Eurico Rezende não vamos dizer o aparte, mas a inter·
venção mais do que esclarecedora de S. Ex• a este pronunciamento,
que é curto mas deve ser incisivo. Assim:
O Governo, através de sua Liderança nesta Casa, vem mais uma
vez reafirmar aos Srs. Senadores, aos Srs. Parlamentares e ao público
brasileiro que Itaipu, tal qual concebida, tal qual conveniada é ponte
de honra para a Nação brasileira.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite-me V. Ex• um
aparte, Senador Virgílio Távora?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) -Com prazer.
O Sr. Lbaro Barboza (MDB - GO) - Senador Virgílio Tá·
vora, tive a felicidade de, a convite do Senador João Calmon, inte·
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-125grar a comitiva da Comissão de Minas e Energia que visitou as obras
de ltaipu. Neste aparte pretendo dizer apenas que V. Ex• está colocando o problema tal qual foi debatido e discutido em ltaipu, sem tirar ou acrescentar uma vírgula sequer. Quero dizer que V. Ex•, ao
prestar esses esclarecimentos, o faz representando o ponto de vista de
todos os Srs. Senadores que integraram aquela Comissão.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Presidente, gostaríamos de, nesta rápida oração, deixar bem claro que houve
sim, duas unanimidades de pronunciamento quando da ocasião dos
debates que se realizaram após a exposição feita pelo General Costa
Cavalcante. A primeira de importância, mas que fica obscurecida
pda segunda, dizendo respeito ao apelo que a Comissão fazia aos
desvalidos préstimos do Vice-Líder da Maioria para que agisse ou
procurasse agir junto às autoridades competentes no sentido de uma
prioridade bem maior ser atribuída à Ferrovia GuarapuavaCascavel-Foz do lguaçu, alotando-lhes os recursos necessários
para que ela fosse um instrumento a mais de apoio ao trabalho
daqueles grandes brasileiros que querem construir, junto com o
Paraguai, a usina orgulho do. hemisfério, que é ltaipu.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer,
nobre Senador.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Virgílio Tâvora,
participei dos debates sobre ltaipu, obra realmente exponencial c que
representa, para um futuro próximo, a salvação desta Nação. O debate travado naquela área, com a presença de II Senadores, foi muito oportuno, porque dirimiu várias dúvidas que tínhamos. Acredito
que a nota expedida pelo O Estado de S. Paulo não só é antipatriótica como importuna. A nota traz no seu bojo alguma coisa de altamente negativa para as nossas relações diplomáticas com os países
do continente. Deixo, aqui, neste simples aparte, o meu mais veemente protesto a esta nota que é antipatriótica e antioportuna. Muito
obrigado.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Senador, as palavras de V. Ex• traduzem, justamente, o que nós no
Nordeste chamamos de "a paixão potiguar" quando no debate. Realmente não estamos de acordo com sua veemência c não julgamos
nestes termos a notícia. Consideramos sim, que se tornava absolutamente necessária, face aos compromissos intern'acionais assumidos,
uma perfeita, clara, precisa e imediata definição da atitude brasileira.
Quanto à segunda unanimidade, esta é muito mais importante,
Sr. Presidente e Srs. Senadores: os membros da Comissão de Minas e
Energia sem exceção da ARENA e do MDB, face aos esclarecimentos dados c as obras percorridas, a una voce declararem seu mais
decidido apoio à realização da usina. Sim, Srs. Senadores, aquela
obra, realmente, vai, integrando-se no n,psso sistema ·energético, marcar, não apenas a administração Geisel mas a nossa geração.
Sr. Presidente, daquilo que em ltaipu ficou determinado, S. Ex•
o Sr. Senador João Calmon, Presidente e responsável maior pela
idéia de irmos ouvir o representante do Brasil e Diretor-Geral da
Binacional ln loco, dará conhecimento a esta Casa. No momento,
apenas desejamos repor a verdade dos fatos e, mais uma vez, dizer
que o Brasil não se afastará uma só linha daquilo que pactuado foi
com o país irmão, o Paraguai. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está terminado o
período destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 32 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 209, de
1976, do Senhor Senador Itamar Franco, solicitando a

transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Morre um Justo", do jornalista Edison Lobão.
Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, a votação
da matéria fica adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item :Z:
Votação, em turno único, do Requerimento nY 211, de
1976, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial do
jornal O Povo, de Fortaleza, intitulado "Frentes de Serviço".
Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, a votação
da matéria fica adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de I:ei da Câmara
n9 8, de 1976 (n9 1.297-B/76, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo único ao art. 60, da Lei nY 5.772, de 21
de dezembro de 1971, que institui o código de propriedade
industrial, e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob nYs 226 e 227, de 1976, das
Comissões:
-de Constitulçio e Justiça, pela constituciortalidade e
juridicidade; e
-de Economia, favorável.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 12 de maio
passado, sendo a discussão adiada, a requerimento do Sr. Senador
Petrônio Portella, para o dia 26 de maio, quando, a requerimento do
mesmo Sr. Senador, foi a discussão adiada para a presente sessão.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. I 9-Secrctário.

f: lida a seguinte:
EMENDA Nq 1 (de plenário)
Substitutin
Ao Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1976 (número
1.297-B, de 1975, na Casa de origem), que "Acrescenta
parágrafo único ao art. 60 da Lei nY s.m, de 21 de dezembro
de 1971, que Institui o Código de Propriedade Industrial, e
determina outras providências".
Dê-se ao projeto a seguinte redação:
"Disciplina a utilização de recipientes de vidro (garrafa),
e dá outras providências."
O Congresso Nacional decreta:
Art. (9 A litogravura, ou a impressão por qualquer outro processo, de marcas ou rótulos, bem como de expressões ou sinais de
propaganda, de forma indelével, sobre a supcrficic de recipientes de
vidro (garrafas) para conter líquidos, só deverá ser feita em recipientes especialmente fabricados para a empresa interessada, cujo·
modelo esteja protegido por patente, nos termos do Código da
Propriedade Industrial.
Art. 29 A fabricação dos recipientes de vidro (garrafa), objeto
de padronização, obedecerá a normas técnicas aprovadas pelo
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização c Qualidade
Industrial- CONMETRO.
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização c Qualidade Industrial - CONMETRO estabelecerá
as normas técnicas a que se refere este artigo no prazo de 240 dias.
Art. 39 Caberá ao Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, a fiscalização
do disposto nesta lei, na forma dos critérios a serem fixados por ato
do Ministro da Indústria c do Comércio.
§ J9 Aplicam-se aos infratores desta lei as seguintes
penalidades, isoladas ou cumulativamente:
a) multa de 50 (cinqUenta) a· SOO (quinhentas) vezes o maior
valor de referência vigente no País;
b) apreensão do recipiente.

-126§ 29 Em caso de reincidência as penalidades ps:cuniárias serão
aplicadas em dobro.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

J usdficaçio.
O Projeto cm epígrafe, modificando " Código da Propriedade
Industrial, determina que a litogravura ou a impressão por qualquer
outro processo de marcas, expressões ou sinais de propaganda só
possam ser feitas cm recipientes especialmente fabricados para a
empresa interessada, em dimensões ou características próprias, com
modelo registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Prevê, ainda, penalidades pecuniárias e privativa da liberdade, ao
mesmo tempo cm que compete ao lN PI a fiscalização de seus ordenamentos.
2. A iniciativa é justificada pela necessidade de se coibir o
abuso do poder económico por eliminação da concorrência, efetivada pela prática de apropriação de garrafas comuns por empresas
fabricantes de refrigerantes, cervejas, vinhos, vinagre, aguardente e
álcool para ulterior uso com aplicação do processo de litogravura ou
de sllk-scrten, deixando, desta forma, sem recipientes aquelas que
utilizam o vasilhame comum com emprego de rótulo.
3. A idéia da propositura tem aspectos vâlidos, eis que aborda c
procura dar solução a uma questão de alta relevância, ou seja, a de
impedir o abuso do poder económico na comercialização. Na
realidade, antecipa-se a adoção de medidas já previstas na programa\ÜO global dos órgãos competentes.
4. lnobstantc, a via eleita para tratamento da matéria,
acréscimo de dispositivo ao Código da Propriedade Industrial, é
inadequada, pois desfigura sua estrutura, cuja integridade deve ser
preservada para impedir sua deformação com alterações sucessivas.
5. A Lei n• 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial), que
se pretende alterar. não prevê - penas cm qualquer de seus artigos.
Admiti-las, agora, seria quebrar toda a sua ordenação, com os graves
prejuízos decorrentes.
6. Por outro lado, o art. 39 do Projeto atribui ao INPI
competência para fiscalizar o disposto na Lei. A estrutura organofuncional estabelecida para essa autarquia, através do Decreto
n• 77.483, de 25-4-76, não cogitou de instituir órgãos de fiscalização
c repressão, nem cotejou entre as funções de seus dirigentes a de
impor sanções administrativas, muito menos penas privativas de
liberdade, jâ que o crime de concorrência desleal é de ação privada,
cabendo, portanto, ao prejudicado o recurso aojudiciârio.
7. Assinale-se, ainda, a impropriedade técnica da expressão
"modelo registrado no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial", adotada no art. 1• do Projeto. O registro só se refere a
marcas c expressões ou sinais de propaganda, sendo o modelo objeto
apenas de patente.
8. Dcssarte, a aprovação do Projeto em causa exigiria radical
·transformação do INPI, consideravelmente onerosa para o Governo, sem que os resultados- passíveis de serem obtidos pela edição
de lei autónoma - compensassem tais gastos, além de criar figura
jurídica nova de registro de modelo, incompatível com os princípios
do Código da Propriedade Industrial.
9. Por considerar a procedência c validade a tese contida no
Projeto de Lei, é que apresentamos o presente Substitutivo que:
a) desvincula a questão do Código de Propriedade Industrial;
b) estabelece a tipicidade da infração e suas penalidades de,
ordem pecuniâria e administrativa; e
c) atribui aos órgãos legalmente competentes, Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -:
CONMETRO, e Instituto Nacional de Metrologia, Normalização c
Qualidade Industrial- lN METRO, a edição de normas técnicas e a
fiscalização da aplicação da lei.
10. Ademais, o Substituto apresentado transfere para o
âmbito dos órgãos próprios - CONMETRO e INMETRO aspectos relativos à padronização dos recipientes de vidro (garrafas) 1
1

de grande 1ilcancc para a economia popular, não co~templados no'
Projeto inicial.
· 11. Finalmente, deve-se ressaltar que o prazo estipulado no
Parágrafo único do art. 2• do Substitutivo é fundamentado na
necessidade de compatibilizar-se as características dos equipamentos
de envasilhamento, dos vasilhames, dos seus conteúdos com os aspec·
tos económicos dos setores produtivos envolvidos e com os interesses
dos consumidores.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1976.- Petrôni11 Portella.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Em discussão' o
?rojcto·e li emenda.
Se nénhum dos nobres Srs. Senadores desejar discuti-los,
-.nccr~arci a discussão. (Pausa).
Estâ encerrada.
Encerraqa a, discussão, a matéria irá às comissões competentes,
em virtude do· recebimento de emenda em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto): Item 4:
·

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Scriàdo n9 62, de 1974, do Senhor Senador Franco Montara,
que assegura a missões religiosas o direito de continuar
prestando assistência às populações indígenas, tendo
·
PARECERES, sob n9s 400 e 401, de 1974, c 219, de,
1976, das Comissões:
-de Coasdtutuiçio e Justiça, 19 pronunciamento: pela
constitucionalidade c juridicidade, com a Emenda que;
apresenta de n9 1-CCJ (substitutivo);
·
·
l9 pronunciamento: (recxame solicitado em Plenário)
favorável, nos termos da Emenda que apresenta de n9 2-CCJ
(substitutivo)
- de Aarlcultura, favorável nos termos da Emenda de
número 1-CCJ
·
_
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 18 de maio
passado, tendo a discussão adiada, a requerimento do Sr. Senador
Ruy Santos, para a presente sessão.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra para
discuti-los, encerrarei a discussão (Pausa).
Está encerrada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19- Secretário.
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~ lido o seguinte

REQUERIMENTO N9 245, DE 1976
Nos termos cio art. 350 combinado com a alínea "c" do art.
310 do ·Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado n9 62, de 1974, a fim de ser feita na sessão de 23
de junho de 1976.
Sala das Sessões, 7 dcjunilo de 1976. Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE, (Magalhães Pinto)- Em virtude da falta
de quorum, deixa o requerimento de ser submetido a votos, devendo
figurar a matéria na Ordem do Dia da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a
Hora do Expediente.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino.
O .SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. ~rouuncia o.
seguinte discurso.)- Sr; Presidente, Srs. Senadores:
O Jornal do Brasil pediu-me um artigo versando sobre o tema
da estatização e o publicou, na sua edição do dia 25 de maio •último,
não obstante o ponto de vista expresso no artigo fosse contrário'
àquele que tem sido defendido pelo jornal, nos seus editoriais. Tratase de uma a.titudc honesta que caracteriza o que se pode chamar de
um jornalismo sadio e confirma o alto conceito que esse matutino
desfruta, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil.·
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-127Mas, Sr. Presidente, após a publicação do artigo mencionado, o
mesmo jornal publicou três outros, contendo respostas, refutações às
teses neles expressas, ou comentários com desenvolvimento de alguns tópicos, de alguns pontos que procurei anorar naquele trabalho.
O primeiro desses artigos, aquele que, exatamcnte, pretendia,
dar a resposta mais completa ao meu ponto de vista, não foi,
realmente, um artigo feliz; ao contrário, a mim me pareceu tão infeliz
que me dispenso de tecer, sobre o mesmo, qualquer comentário.
Entretanto, Sr. Presidente, logo após aquele primeiro artigo,
surgiram dois outros. Um do Sr. Walder de Góes e outro do Sr.
Vicente Barreto. Estes sim, matérias bem feitas, artigos bem estruturados, inteligente e com observações, contestando, de certa forma,
as posições assumidas por mim, mas tudo, repito, colocado de uma
forma inteligente, merecedora mesmo de alguns comentários que
pretendo fazer, aqui, na tarde de hoje.
Assim, Sr. Presidente, em ambos os casos os articulistas
apontaram riscos que decorrem do crescimento da presença do
Estado na economia brasileira. "O complexo das empresas estatais
cria a sua própria ideologia", diz o Sr. Walder de Góes, no seu
artigo: e uma ideologia que pode, facilmente, tender para o
autoritarismo. De outro lado, como aponta Vicente Barreto, no
outro artigo referido, a força das postulações geradas no complexo
estatal pode levar ao primado do económico, pode levar à
subordinação da esfera do político à esfera do puramente económico.
Ora, Srs. Senadores, são duas observações bem postas e eu não
pretendo, absolutamente, negar a existência desses riscos; eles
existem, efetivamente. Pretendo, apenas, dizer, em primeiro lugar,
que esses são riscos menores do que aqueles inerentes à solução
alternativa à presença do Estado nos casos em que eu a acho
1necessária. Em segundo lugar pretendo dizer que esses riscos,
embor" P.Xistentes, são todos eles minimizáveis, isto é, são suscetíveis
de reduyão ou minimização, na proporção em que se adotarem
certas posições, certas medidas a que eu me referirei, logo adiante.
Tenho afirmado em várias oportunidades, que a alternativa
para a realização de empreendimentos nos setores básicos da nossa
economia. com poucas exceções- repito: com poucas exceções, que
_se podem contar até nos dedos- a alternativa à presença do Estado
é a presença da grande empresa internacional, ou da transnacional
ou da multinacional. Senti, claramente, nas colocações do Sr.
Walder de Góes, no seu artigo, o desejo, a intenção de rejeitar esse
dilema, dilema, que todos nós, reconhecemos como inconveniente,
mas que renete a realidade, o dilema da escolha entre os dois
gigantes: a solução estatal ou a solução multinacional. Onde for
possível essa rejeição, onde for possível achar-se uma terceira
alternativa, onde for viável a solução da pequena ou da média
empresa nacional, estaremos todos de acordo, Sr. Presidente, e
juntarei a minha voz ao coro de todos aqueles que defendem uma
solução eminentemente pluralista para o nosso desenvolvimento
económico.
Mas, o que tenho dito, e continuo a dizer, é que hã certos·
setores, por exemplo, a . produção de matérias-primas e de
equipamentos básicos, que dadas as exigências de capital e de
tecnologia, dadas as dimensões relativas do nosso mercado, são
setores automaticamente monopolistas ou oligopolistas; são setores
onde não existe a liberdade de iniciativa, onde tem que existir um
monopólio .de fato e onde a presença do Estado, dadas as
características do capitalismo nacional, faz-se necessária como
alternativa única para enfrentar a possibilidade de entrega das
decisões à empresa multinacional.
Um exemplo claro de um setor desses é o da produção de cobre.
Está aí o Governo, neste. mesmo instante, realizando uma espécie de
licitação pública, pura a entregu da produção de cobre a
praticamente uma empresa, ou, no máximo, duas. O Governo faz
uma verdadeira concorrência, para u qual apresentaram-se dez
candidatos, cinco dos quais grandes empresas estrangeiras; uma
cmprcsu estutul, u FIBASE, e os outros quatro, empresas privudus
.nucionuis.

O que é que vai acontecer? O Governo vai escolher um desses
candidatos, um desses concorrentes, e vai entregar-lhe o monopólio
da produção de cobre do 'País. E nenhuma outra empresa mais vai se
aventurar a explorar esse setor, o que caracteriza nitidamente um
monopólio concedido pelo Govemo. Por conseguinte. não há
liberdade de iniciativa nesse caso, não há livre empreend1meJ.to, mas
há, simplesmente, um setor monopolizado e concedido, na prática,
pelo Governo
.O Sr. Vlr11Dio Távora (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURI'IINO (MDB- RJ)- Ouço com
muito interesse o aparte do nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. VlrgDio Tbora (ARENA - CE) - A colocação posta
pelo eminente. Senador. Vice-Líder da Oposição, inicialmente
poderíamos dizer que, se não perfeita- porque perfeíção não existe
no mundo- é quase perfeita. E, com muito prazer estamos vendo,
talvez pelo aprimoramento da forma e da linguagem, seja de um
lado, seja do outro, que as suas diretrizes gerais não divergem muito
da política do Governo, no tratamento da divisão das diferentes
áreas, política esta que tantas vezes aqui já afirmamos. A conduta do
combate, como poderíamos dizer, isto é, a maneira da execução
dessas diretrizes é que tem ensejado discussões maiores ou menores.
Mas o Governo, há pouco, deu exemplos que nos parecem nagran·
tes, exemplos tão claros que, às vezes, ficamos até em dúvida por que
existe, sem jogo~de palavras, dúvidas a respeito de suas intenções.
Tivemos, semana passada, o caso da Lume; agora, o do cobre, que
exemplifica exatamente tudo aquilo que dissemos a respeito. Caso do
potássio: o Governo pôs em concorrência a exploração das jazidas.
Não vamos discutir a felicidade ou infelicidade da escolha, mas
dentro da concorrência aquelas jazidas foram adjudicadas à inicia ti-.
va privada, representada por um grupo que se mostrou
absolutamente incapaz -·por motivos os mais diversos- de le"ar a
cabo a experiência. Então: "o Governo não pode ficar esperando,
não vai esperar por quem não ficou de vir". Talvez a frase seja pouco
parlamentar, mas realmente expressa que o Executivo pensa a
respeito. Ele entregou essas jazidas a quem realmente poderia
explorá-las: à PETROBRÃS; vai ser a exploração feita através da
PETROQUISA, com associação de empresas privadas que por acaso
nela se interessarem. O caso a que V. Ex• se refere, o do cobre de
Caraíbas, é uma manifestação bem evidente de que ele- o Governo
- não pretende se sobr~por à iniciativa privada. Só quando esta dá
as mais claras demonstrações, naquelas áreas dos chamados espa·
ços vazios, quando ela não tem capacidade de agir: aí sim, ele
intervém. Outro caso, o 'de Caraíbas. O que é que se faz? Uma
concorrência, à qual vão se habilitar empresas as mais diversas; de.
dez já passaram para as duas, e V. Ex• vai ver que também neste caso
o Governo age coerentemente com .aquilo que pensa. Mas, está·
vamos esperando uma oportunidade para, de uma vez por sempre,
fixar uma posição; e V. Ex•. com a sua generosidade e a paciência
que tem quando nossos àpartes são longos, nos incita até a dizer
claro: o Governo da atual fase da Revolução, o Governo do General
Geisel, não tem outro pensamento senão cumprir rigorosamente
aquilo que ele. achou certo, pelos seus órgãos de planejamento,
mandou inscrever no II PN D, que por sua vez foi aprovado pelo
Congresso. Isto é o que ~levai fazer. Campanhas outras de estatiza·
çào, de desestatização, que nós vemos aí em maior ou menor escala,
têm o mérito de esclarecer a opinião pública. Mas o Governo não
pretende nem estatizar nem desestatizar, isto é, o Sr. Secretário Geral
de Planejamento da Presidência da República esclareceu suficientemente que o Governo quer fazer, naqueles três itens que vamos nos
dispensar de aqui o aprese.ntar, pois jú do conhecimento do Plenário
pura não mais tomar o tempo de V, Ex• Mostrem onde o Governo
feriu aqueles princípios, aquelas outras diretrizes. Se em erro, ele
procurn desestatizur aquela empresa. Mas até o dia de hoje, ao que
nos consta, não foi apresentado, realmente, algo que pudesse responder, em termós objetivos, à indagação feita. Esperemos que ainda o
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Dc:..:ulpc·nos o alongado do apane, maJ só num diJCurso
brolhantc como o de V. Ex • é: que poderiam os bem inserir, dei:ur
clara~ vcrdadc1ra filowfia do Governo quanto ao assunto.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nüo há por
que d~ulpar, mots h!& por que agradc:ccr, nobre Senador, c expressar
" n11nha ..atJ,fJç.io quando V. Ex• identifica pontos de coincidéncia
entre"' pcn,...mcntos do GoYerno e da Oposição, neste sctor.
Apcn"' ad10. nobre Senador Virgnio Thora. que eu também
odcntoti.:•• "'' lado do Governo - diria mesmo - uma clara
hi!\Jtac;.io quanto a este problema, hesitação esta que. a meu Ycr,
deu cn..cJn a que C\\J c~mpanha pela dc:scstatização JC propagasse
.;om '' ontcn,od.odc .:om que se propagou.
O c;,,,crn•> deu most;as evidentes de ceder à prestaçüo da
c.unp.onh01. '''il" no ..cu inicio, adotando 3 ou 4 mcdidaJ contra o
dc..cm nh uncnto d~s empresas estatuis.
O Sr. VlrJOio HYol'll (ARENA..:.. CE) - Nobre Senador, niio
.:oncordamo•. cm abwluto. com eslll pane do diJCurJO de V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Mais do que
"t" o Go .. crn.~ demonstra a sua hesitação, no momento em que
rctMdJ dc.:l\,)c, da maior 1mportáncia, como foi o caso do potássio
de Scr~1pc A ..oluç.io, a meu ver. foi certa, mas veio atrasada de
dlj:UO\ dOO\,

O Sr. VIJ'I(Jio Títol'll (ARENA - CE) - Não. eminente
Scn.td~~r ..
O SR. ROBERTO SATUR!III:"'O (MDB. - RJ) - Há,
nolld.unclllc. uma he,itaçào. uma timidez do Governo. Quanto ao
f,"f.lln de :'>lin'"· tenho a e'pc:rança de que também vai sair a
"'luç.i•• certa. como saiu quanto ao potássio. Mas, por que não
dwdor l••,:o' l'lH que ticar o Governo retardando uma decisão que
tnJ.o ,, npini:-w pública. ou a maioria da opinião pública já está
pcdualo c o próprio interesse nacional já está exigindo?
O Sr. Virgfllo Tí•ora (ARENA -CE)·_ Eminente Senador,
"'''·""do potás..io. V. Ex•. melhor do que nós mesmos, sabe, pelas
t.. n..-úc' .ontenormcntc exercidas, que nào poderíamos fazer o que
\'. E,• dC'>C:Ja. d;J noite para o dia.
O SR. ROBERTO SATU.RNINO (MDB- RJ)- Senador. cu
d'''"rdu. Achn <.lUC: 'c podia ter feito há muito mais tempo. Em todo
"'""'· pndc ser ~uc haja aspectos sobre os quais não estou suficiente·
mente" p;~r.
O Sr. Vir~:illo Távora (ARENA- CE)- ... O que a lhaneza c o
gcnllemanhood de V. Ex• sabem não poder ser. de início. aqui
revelados.
O Sr. Evandro C11rrelra (M DB- AM)- Permite V. Ex• um
:1parte. nnhrc Senador Rohcrto Saturnino?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com prazer,
cm;ncntc Sen;~lhJr Evandm Carreira.
O Sr. Evandro Carreira (M DB - AM) - Nobre Senador
l{,,hcrto Saturninn. o dilema da estatização ou desestatização tem
solu~;'111 elementar. pllis se situa dentro daquele campo conceituai
d,J> elementos húsicos d:1 economia politica: o estudo da necessidade.
Hú ncc·cssid;~dcs individuais c há necessidades coletivas. As
n•:cc\>id:1dcs indiYiduais são ;~quclas ser tidas pelo indivíduo, que ele
P•'dc s;~tisfa1cr dirctamcnte. As coletivas são aquelas resultado do'
:111sci•1 dn grupo. da associação. E à proporção que o Estado foi·se
:JV;IIH:•i;lrod••. as necessidades coletivas foram crescendo, haja vista a
nc<:cssidadc de ahastecimcnto de água, por exemplo, numa cidade:
csl:l é um;t necessidade colctiva que outrora, dentro daquele critério
liberalista da economia, uinda era o setor privado que solucionava.
Mas o Eswdn cnn1preendeu que a satisfação dessa necessidade
colctivu não podia ficar à mercê dos caprichos da ordem privada;
tinha que se c"nstituir num monopólio do Estudo; o Estado é que
tinhu de tomar contu, i: que tinha de satisfazer, diretamente, c:ssu

necessidade coletiva. Assim também aconteceu com o abastecimento
dé energia elétrica. umn necessidade coletiva que não podia mais
ficar à mercé dos interesses privatlsticos. Sabe·se que até há cem anos
atrás o abastecimento de energia elétrica das cidades era Cltercitado
por companhias particulares; m11~. na proporção em que as
mc:galópoles crc:Jeeram. em que essa necessidade se ampliou. se
diversificou, não podia mais ficar à mercê do capricho do individuo,
das suas idiossincrasias. das suas perturbações hepáticas, ou como
diz Giivan Rocha, muito bem, de um distúrbio vesicular. Assim,
também. a satisfação de necessidades coletivas, como sóem ser a do
cobre. que V. Ex• salientou com muitu propriedade, e a do potássio,
não pode ficar à mercé do desejo ou dos caprichos da ordem privada .
Tem que ser o Estado, o Estado tem que satisfazer certas
necessidades coletivas. Certos anseios nacionais tém que ficar sob a
tutela do Estado: não se podi: admitir a desestatização nesse setor; é
obra do Estado. é desiderato do Estado. Por isso, a vossa campanha.
Lembro-me que V. Elt• foi o primeiro a empunhar esse vexilo da
estatização em certos setores prioritârios da economia nacional c que
hoje está vingando: e o próprio Governo lhe dâ razão. V. Ex• tem
razão. c há muito tempo que jã devlamos ter cuidado disso e
continuar a cuidar. Muito obrigado, nobre Senador.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Eu é que
agradeço, Senador Evandro Carreira, o aparte de V. E~• que.
realmente, é muito esclarecedor e coloca o problema nos termos
através dos quais se deve julgar a oportunidade ou não da
intervenção do Estudo.
Mas, retomando o fio das minhas considerações, Sr. Presidente.
cu dizia que a alternativa, à estatização envolve um risco de:
intensidade, realmente, muito maior. que é o de abrir esses setores à
presença da grande empresa trananacional ou multinacional. Essas,
sim, são entidades que têm poder, uma soma de poder que é
perfeitamente equiYalente ao poder de Estados, de verdadeiras
nacõc:s no mundo de hoje.
Ainda há poucos dias e~t.:ve aqui, visitando o País, o Presidente
de uma dessas empresas gigantescas, o Sr. David Rockfeller. E o que
se viu? Esse Senhor, contra o qual não me htovc nenhum gesto de
hostilidade, foi recehido pelo Senhor Presidente da República
durante três quartos de hora. Foi recebido por cinco Ministros de
Est:1do brasileiros: o Ministro da Fazenda, o Ministro do
Planejamento, o Ministro da Agricultura, o Ministro das Relações
Exteriores c o Ministro de Minas e Energia. Discutiu com esses
Ministros aspectos da legislação brasileira, aspectos do
plancjamentp brasileiro. E.~se Senhor, esse cavalheiro, o Sr. David
Rockfellc:r, representa realmente algo.. de. extraordinário, uma
entidade que tem um poder, como eu disse, equivalente ao poder de
um Estado, de uma nação. visto que é recebido tal como se fosse um
Chefe de Estado.
O Sr. Virgmo Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- Pois não.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) - Ilustre Senador, o
discurso de V. Ex• dá a impressão de que: esta parte soa mais como
uma critica. Ou será apenas como uma comparação para se aferir a
importância do que: estú ;1trás do Sr. Rockfeller? Não conseguimos
bem aquilawr.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador
Virgílio Túvora. eu não quis, ~ealmente, criticar as autoridades
brasileiras por terem recebido o Sr. David Rcokfeller com esta aten·
çào c dedicando· lhe: este tempo. Quis apenas constatar um fato: o fa·
to de que este cidadão representa um poder que não era conhecido
do mundo hú 30 ou 40 anos atrás. ~ um poder novo que surge, esse
da grande empresa multinacional, que é equivalente, na sua
intensidade, ao poder de um Estado, de uma Nação, visto como o
Presidente de uma destas empresas é recebido quase que com as mes·
mas curucterísticus com que se recebe um Chefe de Estado.
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-129Aí sim, vejo um risco muito mais elevado, muito maior, c que de- através de agentes rcpassadorcs que cobram comissões de um c meio,
ve ser evitado de toda maneira, sempre que possível, mesmo ao preço dois os três por cento, acrescendo-se às taxas de juros cobrados pelo
de uma diminuição do ritmo de desenvolvimento da economia naBNDE, cm detrimento, cm prejuízo das empresas produtoras
cional, porque de nada vale estarmos aumentando. o nosso produto à nacionais.
·vista de um aprofundamento da nossa dependencia, em relação às
Isso, no tocante ao investimento. E no tocante ao capital de
decisões desses grandes centros internacionais: decisões estas que giro? O que se pede, l: que, ou o Banco do Brasil abra as suas
freqUentemente, nada têm a ver com aquelas que seriam ditadas pelo carteiras, mas selctivamente, expressamente orientadas, no sentido
interesse nacional, pelo interesse do Brasil.
de atender às necessidades das pequenas e médias empresas, ou que o
Mas, Sr. Presidente, se cu dizia que o risco da estatização, embo- Governo tome uma atitude em relação ao sistema bancário, de modo
ra existente, é menor do que o da alternativa da multinacional, quero que esse sistema atenda às necessidade.~ da empresa nacional, com
dizer mais, que esse risco é suscct!vcl de ser reduzido, de ser juros, com encargos financeiros suportáveis, razoáveis.
minimizado. E por quê? A possibilidade de desenvolvimento de uma
Este conjunto de pequenas e médias empresas deve, não apenas
ideologia própria, por parte do complexo estatal, a ;pontada por
Góis c por Barreto nos seus artigos, me parece que ganham alguma ser preservado, como fortalecimento c aumento.
importância apenas dentro do quadro atual, em que a vida politica
No dia cm que o Estado começar a se colocar no lugar que pode
do País está nitidamente, reconhecidamente atrofiada.
c deve ser ocupado pelas pequenas c médias empresas, ar os líderes
Nossos partidos pol!ticos sáo pobres cm conteúdo ideológico c, o da campanha antiestatização terão também a minha voz ao seu ludo,
que é pior, não estão no poder. Nem um nem outro realmente dccipois acho que este é um setor onde o Estado niio precisa, não pode c
.dem, nem um nem outro tomam decisões políticas importantes, nem
não deve penetrar. Este, sim, é um conjunto que tem um papel muito
um nem outro exercem cfetivamcntc o poder. As decisões importan- importante a desempenhar na vida poHtica do Pu is c na consolidação
tes concentram-se no Executivo, na área civil e na área militar. Daí da sua orientação dcmocrlttica. Não é o pequeno subconjunto de
por que o risco da formação de uma ideologia, dentro do complexo
uma centena de grandes empresas atuando nos sctores básicos que
estatal, assume uma dimensão maior do que aquela que seria de espe- vai definir o regime politico, que vai se construir cm guurdiào da
rar uma fase em que a vida política do País decorcsse normalmente.
democracia neste ou cm qualquer país. ~este outro grande conjunto
Assim, se houvesse partidos políticos com conteúdo ideológico c de pequenas c médias empresas que vai caracterizar o pluralismo no ·
com podei' de decisão, exercendo cfctivamcntc o poder, a ideologia sctor económico, pluralismo esse que é da cssencia da dcmocrucia. E
do complexo estatal, se chegasse a se formar, muito provavelmente não apenas esse ..:onjunto de pequenas c médias empresns, mus todo
acabaria subordinada à ideologia do partido no poder. Tampouco se o complexo de entidades de classe -. sindicatos, entidades dos
deveria temer a hipótese do primado da esfera do económico sobre a trabalhadores, imprensa livre, partidos políticos fortnlccidos.
esfera do político, pois, ao contrário, o que sucéderia é o que estruturados, município fortalecido como entidade administrativa
normalmente ocorre, a esfera do económico controlada pela esfera realmente autónoma - é todo esse complexo de entidades• de
do politico, onde se tomam as grandes e importantes decisões na- pequena dimensão individuul que vai detcrminur a base plurulistu
cionais. Então há uma forma de reduzir, de minimizar os riscos da indispensável à concretização de qualquer regime democrático. Não
alternativa menos arriscada, que é a estatização naqueles setores bási- são as grandes empresas privadas que, muito ao contrário, nadu tém
cos - normalizar a vida polític'l do País, fortalecer os seus partidos. de democrático, uma vez que exercitam atividudes monopolísticus c
dar conteúdo ideológico ao~ ,Jartidos e dar-lhes, realmente, a pos- !rustificadas.
sibilidade de exercer o podr • político no Brasil. Com esta configuraNeste campo das pequenas e médias empresas, estnrci de acordo
ção, se poderia perfeitamente :exercer, através dos partidos, o em sustentar que o Estado não deve ingress:tr. E não apcnus deve
controle politico sobre o conjunto das empresas estatais. Assim entrar, mas ainda tomar medidas, até proibitivus, que impeç:1m a
·como se tem criticado, embora superficialmente, os salários exces- entrada, neste setor, tumbém da grande emprcs:t multin:tcional. No
sivamente elevados dos di retores dessas empresas; assim como se ti:m ·Caso da Cônsul, por exemplo - ú~ico, infelizmente - em que
'ouvido críticas a respeito dos ·Iuéros excessivamente altos de algumas medidas dessa natureza foram adotadas, o Governo mereceu o nosso
dessas empresas de maneira mais completa toda a atividade desse aplauso, como teria merecido se as adotasse também cm relação u
complexo estatal poderia e deveria ser controlada, fiscalizada pelo outros casos de compra de emprcsus nucion:tis por gr:tndes
poder politico: não apenas no que diz respeito aos aspectos parciais a multinacionais. Entendemos que o Estado nuo deve entrur nesse
que me referi, mas a toda política de investimento, à política de mão- campo, mas deve proteger a empresa nacional, par:t que cl:t não seja
de-obra, à política de uso de tecnologia, à política de vendas no sufocada c adquirida pelo capital estrangeiro.
mercado internacional e tudo mais, As grandes linhas da política
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Permite-me V. Ex•
dessas empresas poderiam e deveriam ser fiscalizadas pelo poder
um nparte?
,político, através dos representantes dos partidos no Parlamento.
Essa seria uma forma hábil e normal de minimizar os riscos do
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com muito
fortalecimento ideológico do complexo estatal. Mas existe outro prazer.
caminho paralelo que é o de fortalecer, mas fortalecer realmente, o
O Sr. Vlrgnlo Távora (A RENA- CE) - Eminente Senador,
grande conjunto das pequenas c médias empresas nacionais.
fazendo apelo àjustiça com que procur:t sempre V.Ex• fnzcr seus proO Governo se diz altamente interessado no fortalecimento das
nunciamentos à ação governamental c dentro desse sentido de falrpequenas e médias empresas. Eu, pessoalmente, Sr. Presidente,
play que sempre orientou nossos deb:tles, vmnos lembrnr u V. Ex• o
considero que, neste caso, como em numerosos outros, o Governo
que de apoio tem o Governo procurado dar à empresu nacionul, não
fica um pouco na declaração de intenções. Na realidade, um
nesse caso isolado, como V. Ex• diz. Alinharemos, apenas, sem citar
conjunto de medidas eficientes, eficazes, para fortalecer as pequenas
os nomes- V. Ex• sabe que existe o segredo comerciul- eni várias
c médias empresas nacionais ainda está por vir. Quero me referir
classes, esse auxílio que é dado por intermédio, inclusive, daquele
especialmente à questão do crédito, à questão dos recursos finanorganismo maior tão conhecido de V, Ex•, que é o BN DE. Por exemceiros, não apenas para investimento, mas para capital de giro, que é plo: a formuçao de Jolnt-Venture apoiadas pelo sctor público, que
o grande ponto de estrangulamento que dificulta a vida económica
permitem, em setores fundamentais, em áreus fundumentuis nossas,
dessas empresas, sempre altamente endividadas e com uma carga de
ao nosso desenvolvimento, que o poder de decisão lique na nossu
custos financeiros que anula sua capacidade de se desenvolver. O mão; b) fortalecimento de empresas privadus nacionais, com o objeBNDE tem um programa para as pequenas e médias empresas, mas
tivo de torná-las lideres, nos seus sctores cspecílicos de atunçiio. (Só
ele nem exercita esse programa diretamente, ele o faz indirctamente.
no uno pussudo, seis cusos): c) uglutinucào, esforço e cxpcrii:nciu de
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rança. de nacionais. Temos, dentro do Estado da Bahia, não um
exemplo, mas uma miríade del~s; d) prevenção da eventual desnacio·
nalização de empresa privada- fora a que V. Ex• citou, permita-nos
dizer - ela mais quatro; e) nacionalização de empresa estrangeira,
via participação acionária brasileira, uma; I) nacionalização de
empresa estrangeira, via algutinação com empresa privada nacional,
em que essa, apoiada pelo BNDE, em grande quantidade, seja majo·
ritária. mais outro exemplo. Vê V. Ex• que talvez não tenhamos che·
gado àquele Nirvana a que aspira V. Ex• Mas os fatos são incon·
testes. O Governo se traçou uma diretriz e procura executá-la.
V. Ex• há de dizer: há desnacionalização! Mas a esse respeito,
V. Ex•, que é mais detentor, às vezes, dos segredos nossos do que
nós mesmos, sabe também que providéncias estão sendo estru·
turadas. E por que fazemos essa afirmativa? Porque V. Ex• foi o
competente planejador, com muitos anos de antecedência, no
BNDE, de muita coisa do que nós, hoje, estamos colhendo os frutos.
Não hã perfídia nenhuma. Apenas constatação histórica.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador,
V. Ex• tem repetido com tanta freqUência isso que, às vezes, eu me
sinto até tentado a acreditar. Mas, realmente, não é verdade.
Afirma V. Ex• que às vezes estou mais bem informado que
V. Ex• ...
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE) - Para que não haja a
menor dúvida a respeito, jã que hã tempo falaram algo até desprimo·
roso para o Congresso, queremos esclarecer o seguinte: V. Ex• foi o
Dirctor, competente- não estamos absolutamente lhe fazendo justi·
ça. nem injustiça- de Planejamento do BNDE, numa época em que,
justamente, foi estruturada a política que atualmente o BNDE exer·
cc. Sim ou não'? Sim! V. Ex• tomou ou não parte em várias dessas
decisões? Portanto. como há pouco nos referimos, sabia que o pro·
blcma d:1 Kalium foi resolvido, talvez não tão depressa qu;mto
V. Ex• desejava. mas dentro daquilo que era possível e seguindo
uma dirctriz que já estava estabelecida.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Vê V. Ex•
que eu tenho um nível de informação bem inferior ao de V. Ex•
Não conhecia os casos a que V. Ex• aludiu. mas não vou du·
vidar da informação trazida por V. Ex•
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) - Eminente Senador,
não i: o caso de duvidar. porque nunca subtraímos ao conhecimento
de V. Ex•. na certeza de que aquilo que í: confidencial e reservado,
mesmo para o proveito de V. Ex•. não seri:! usado por V. Ex• neste
plenário.
O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- Não duvi·
do, absolutamente. Apenas permita V. Ex• ...
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- V. Ex• vai ler o do·
cumcnto, dentro da confiança que depositamos no seu espírito pú·
blico.
O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- Permita-me
V. Ex• dizer que conheço outros casos cm que a desnacionlização po·
dcria ter sido eviwda c não o foi. Duí por que, na minhu posição de
crítico do Governo, afirmar que ...
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- A crítica de V. Ex• é
um direito.
O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- ... quanto à
intenção de fortalecer e desenvolver o conjunto de médias e pequenas
empresas, parece-me que o Governo permanece ainda mais na d~clu·
ração de intenções. Não obstante reconh~cer que existem casos onde
medidas cfetivas c concretas foram tomadas- não ~stou duvidando
das informações trazidas por V. Ex• - acho que, relativamente u
m~didas de ordem geral, como aquelas u que me referi com relação
ao crédito barato e suficiente para atender às necessidades de giro

dessas empresas, o Governo ainda está muito aquém daquilo que se·
ria desejável, dentro de uma pol!tica de prioridade para pequenas e
médias empresas.
O Sr. VlrgOlo T'vora (ARENA- CE) - V. Ex• discorda do
montante atribuído, porque os créditos beneficiários para a pequena
e média empresa, V. Ex• sabe que existem. Nós mesmos, no último
discurso, trouxemos ao conhecimento da Casa, com autorização,
naturalmente, dos órgãos responsáveis, todas as linhas de credibilidade existentes a respeito. Talvez V. Ex• não estivesse presente, pois
foi no célebre dia da "recomposição emedebista", mas V. Ex• pode
ler... · ·...
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - Eu tive
oportunidade de ler e constatei que, de fato, existem linhas de cré·
dito, no tocante a investimentos, específicas para a pequena e média
empresa.
O Sr. VlrgOlo Távora (ARENA- CE) - Para capital de giro
também.
Quando muito, V. Ex• discorda de nós - permita-nos tantas
interrupções, que não é comum fazermos- do montante. Então dis·
cutamo-los, porque sua existência não pode sofrer contradita.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - Senador,
acho que prioridade se traduz em montantes de recursos ...
O Sr. VlrgOlo Távora (ARENA - CE) - Dentro das
possibilidades, porque, V. Ex• sabe melhor do que nós que, se
atribuirmos prioridades a todos setores, não há mais prioridade em
nenhum.
O SR. ROBERTO SA TURNINO (MDB- RJ)- Mas se essas
linhas de crédito, para as pequenas e médias empresas fossem
:ngrossadas com os recursos que são destinados, por exemplo, ao
desconto de duplicatas pelo Banco do Brasil das empresas
multinacionais, está a ver V. Ex• que o montante destinado às
empresas nacionais seria maior. Por conseguinte, j~ tem aí V. Ex•
uma soma de recursos apreciável, que é desviada da atividade que
deveria ser prioritária, para outra que não o deveria ser ...
O Sr. VlrgOlo Távora (ARENA - CE) - Mas eminente
Senador, V. Ex•, que foi Diretor de Banco, sabe perfeitamente que
uma instituição bancária precisa de aplicação a juros que lhe dêem
lucros, para cobrir o prejuízo de outras a juros subsidiados. ~o caso
do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil fizesse todas as suas opera·
ções a juros subsidiados, como ele iria sobreviver?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador
Virgílio Távora, não estou pedindo isso. Mas, basta V. Ex• ver o
balanço do Banco do Brasil e o lucro que tem apresentado nos
últimos anos, para ver que pelo menos uma margem muito grande
poderia ser utilizada. O Banco do Brasil não precisa dar esses lucros.
As pequenas e médias empresas genuinamente nacionais poderiam
estar se beneficiando, se os juros do Banco do Brasil fossem algo
menores do que aqueles que vem cobrando.
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA - CE) - Senador, já o
interrompemos bastante, apenas para lhe dizer que foi o prazer de
ouvir outros apartes que nos impediu de, hoje à tarde, utilizarmos da
facu Idade de, como Líder, começar a responder ao eminente Senador
Lázaro Barboza e, então, mostrarmos os porquês dos lucros da
PETROBRÃS, que não são, pelas nossas contas, óbvios aqueles
apresentados por S. Ex•. e mostrar que i: muito simpática - í: ati:
extraordinariamente agradável de se defender- a tese do lucro zero.
Mas gostaríamos de ver, dentro da Economia que V. Ex• tanto
cultiva, a qual namoro, porque apenas sou engenheiro, não sou
economista, como se conseguiria a capitalização dessas empresas
com tal proceder. Entretanto, isso será objeto de pronunciamento
nosso, e esperamos não haver outra comunicação, umanhi1, puru que
possamos falar.
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-131O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB aguardamos, ansiosamente.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) aparte?

RJ) -

O que

Permite V. Ex• um

revolução com que se implanto.u o regime totalitário. Nus anos que
precederam a Alemanha de Hitler. não houve nenhuma estatização
dos sctorcs búsicos da Economia.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- No Japão tumb~m.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- No Japão, a
mesma coisa. A solução do desenvolvimento japonês foi uma solução esttltizante, mas jú nasceu de um regime historicamente autoritúO Sr. Eveiásio Vieira (MDB - SC) - Na abordagem da rio naquele p;~ís. Não foi a esttltizaçuo que deu origem ao tottilittirispolítica econômica que V. Ex• faz, nesta tarde, referindo-se à mo. Do mesmo modo, na Itália de Mussolini, no Portugal de Sal;~
estatização naquelas áreas necessárias, faz V. Ex• menção à zar, não houve nada, cm termos de estatização, que precedesse a imnecessidade do fortalecimento das pequenas e médias empresas, bem pl;~ntação do regime ditutori;~l. O que leva a esses regimes, como índi·
cc, é ;1 desorg;~niwção dit vida económica do p;~ís, é a dcsorg;~nização
como à necessidade do aumento do volume para investimentos para
o setor de capital, que é a grande queixa no Brasil, principalmente no d;~ vid;~ polític;~ do país. Sob esse ponto de vista eu diria. até, que a
Sul. Então, peço licença para inserir, no bonito discurso de V. Ex•, estatização, quando limitada dos setores básicos da economia, constioutro ponto crítico e que reputo como o maior entrave ao tui mesmo um elemento eswbilizador da vida econômica c política
desenvolvimento da pequena e média empresas. Como o Brasil é do pais c, por conseguinte, um elemento contrário ti todo processo
desprovido de escolas técnicas, particularmente de nível médio, o desorganizativo que pode levar a um regime autoritúrio, a um regime
pequeno empresário de nível médio prepara, na sua oficina, o seu totalitúrio ou ti um regime ditatorial.
Não vejo, portanto, esttl correlação que a campanha contra a estorneira mecânico, durante três anos, e quando ele se torna um
ttltiztiçào quer eswbelecer entre o avanço do Estado, produzindo aço
profissional capaz, proporcionando uma produtividade àquela
empresa que o preparou, que o formou, ele é atraído para a grande ou fcrtiliz~tntes, c a possibilidade de vir a se implantar, aqui, um regiempresa. Este o grande prejuízo, a grande dificuldade, o grande me tottilitúrio. Isso jamais acontecerá por esse caminho: pode aconteentrave, o calcanhar de Aquiles das médias e< pequenas empresas. É cer por outros c~1minhos: por uma forte deterioração das condições
cconômic;~s do pais que leve a Nação ao desespero e ao recurso de
exatamente o ponto para o qual o Governo deve dirigir-se com
rapidez, c está indo com atraso, a fim de que a pequena e média um regime que todos nós conden~1mos.
Mas, p~tr;~ concluir, existem -cu reconheço - aqueles riscos
empresas brasileiras possam se desenvolver e não sofrer os prejuízos
apontados nos artigos a que me referi logo no início. Mas são relatique vêm sofrendo a cada dia.
·
vamente pequenos c seguramente muito menores do que o risco da
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador desnacionaliz~tçiio- este sim- é o que devemos evitar a qu~ilqucr
Evelâsio Vieira, grande contribuição dá V. Ex•, pois realmente preço. Em segundo lugar, são riscos que podem ser reduzidos, miniinseriu um ponto da maior importância e com muita propriedade. mizados, na medida em que se normalize a vida política do pais, na
V. Ex• já tem-se referido, em outras oportunidades, a esse problema, medida cm que os partidos políticos se fortaleçam, ganhem em connesta Casa, como sempre com a seriedade que o caracteri?a. De fato, teúdo ideológico~ exerçam, efetivamente. o poder no pais; na medida
este problema da formação de mão-de-obra especializada, que é um cm que a imprensa seja livre de censura: na medida em que os sindiencargo que a pequena e média empresa nacional toma a si, por catos exerçam livre e normalmente as suas atividad.:s
iniciativa própria, está conduzindo a um prejuízo na medida em que reivindicatórias: na medida, enfim, em que todo o complexo pluralisesta mão-de-obra, uma vez qualificada, é atraída irresistivelmente ta, no campo político como no econômico, se afirme.
pela grande empresa, estrangeira quase sempre, às vezes a nacional
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um ap~tr
também ...
tc, nobre Senador'?
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Esta é: a
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB aparte de V. Ex•

RJ) - Ouço c.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... mas com
mais freqaência a grande empresa estrangeira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou concluir, recapitulando em
breves palavras o que disse hoje aqui.
Em primeiro lugar, há um risco, evidentemente, da formação de
uma ideologia própria, tendente ao autoritarismo, decorrente do
crescimento do complexo das empresas estatais .. Entretanto, esse
risco não é tão grande quanto está sendo propalado, pelu campanha
contra a estatização. Alguns trabalhos importantes têm sido trazidos
ao conhecimento da Casa. Lembro-me de um magnífico discurso do
Senador Orestes Quércia, como também de um exceiP.nte artigo publicado há poucos dias no Correio Brazlliense, de autoria do Professor Décio Munhoz Garcia, onde ele mostra, claramente, que a presença do Estado não tem as dimensões que se pretende dar nesta
campanha. Não vejo mesmo uma possibilidade concreta de que o
crescimento da presença do Estudo nos setores básicos venhu,
amanhã, levar o Pais a uma situação de ditadura ou a um regime
totalitário.
Esses regimes, essas situações de ditadura e de totalitarismo
chegam quase sempre - eu diria mesmo chegam sempre - por
outras razões que não o mero avanço da presença cio Estado nos
setores bâsicos; eles c·hegam pela deterioração, pela desorganização
da vida económica e política do País.
Nos últimos anos da Rússia czarista não houve nenhum avanço
de estatização nos sctmes básicos du economia, c no entanto houve u

solução pela qual nós devemos luttir, c não aquela outra, f;~Jsa sclu.
ção, de simplesmente frear o desenvolvimento das empresas estatais,
como se esse dcscnvohdmcnto, pudesse constituir um entrave ao regime democrático no País.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permita V. Ex• um aparte, Senador Roberto Saturnino? (Assentimento do orador.) Nesse
ponto é importtlnte assinalar o conceito que se tem, agora, neste
País, de que é preciso primeiro desenvolvê-lo para se ter a normalidade dcmocríttica. Já lembrei, aqui, aquelas p~ilavras de Teólilo
Otoni, de que "o culto da liberdade não precisa ser interrompido para
que esta Nação progrida". Esse conceito que se tem hoje no Pais, de
primeiro ele precisa ser desenvolvido para depois se dar a normalidade democrática, é muito pior do que o debate da estatização e da
dcscstutizuçào. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Tetn V. Ex•
toda ,a razão. ~ procedente a observação de V. Ex• porque ainda
outro dia, nesta Casa, todos nós ouvimos o Líder da Maioria,
Senador Petrônio Portella, defender a tese expressa pelo Senhor
Presidente da República, de que era preciso primeiro cuidar dos
aspectos sociais, de uma distribuição mais igualitária das riquezas
nacionais, para depois se cuidar do desenvolvimento polrtico. Tese, a
nosso ver, enganosa, falsa, mas que foi colocada pelo Senhor
Presidente da República e defendida pelo Lider Senador Petrônio
Portcllu, e seguida do comentário de "tt: :1 distribuição de riqueza,
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segundo o Senador Portella, é um objctivo cuja realização demanda
gerações. A expressão usada por S. Ex• foi esta: a distribuição de. pela impossibilidade momentânea de agir de maneira diferente,
máxime pela falta de recursos. Isto é que é preciso ficar bem claro;
riqueza demanda geraçõe.~ para a sua concretização.
agora
é que estamos emergindo de uma pobreza absoluta para, não
Ora, se o deSenvolvimento politico deve vir depois da distribuidiremos uma pobreza relativa, uin inicio de moderada riqueza.
ção de riqueza, então teremos de esperar várias gerações para que se
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Ouço
possa, realmente, aspirar ao retorno da vigência _integral dos:
sempre com atenção e com respeito as ponderações de V, Ex•, e me
princípios democráticos neste Pais.
Eram estas, Srs. Senadores, as observações que eu desejava
permito, dentro do possível, discordar de algumas dessas colocações.
fazer, em comentAria AI colocações que foram feitll5, pelos
Reconheço, como V. Ex• diz, a mesa é grande e a tolha é curta, mas
articulistas que procuraram dar resposta ao meu artigo publicad9 no
hã espaço, trechos ou seguimentos dessa mesa que estão sendo
Jornal do Brasll, c que creio servem, pelo menos, para trazer alguma
cobertoS". pela toalha c que deveriam estar descobertos para' que as·
iuz a este debate, que não deixo de reconhecer, está sendo útil, está
empresas interessadas, no caso, fossem buscar a cobertura em outros
sítios, para dizer mais chiramente,.fora do Pais. Assim, por exemplo,
trazendo um beneficio a este País, o beneficio do esclarecimento, da
a concessão de qualquer tipo de crédito ou de ajuda financeira a
definição clara de soluções e alternativas. t: uma contribuição que
7mpresas multinacionais deveria, nesse momento, pelo menos
nós, políticos, assim como todos os homens públicos, da Imprensa
ou do E,,ecutivo, podemos e devemos dar, pois realmente o Brasil
quando a escassez de recursos é critica, deveria ter sido cortada para
está carecendo de um esclarecimento mais completo a respeito deste .. que essas empresas fossem buscar junto às suas matrizes os recursos
de giro, de investimento, que elas estão necessitando. O que sabemos
importantíssimo tema:..... o da presença do Estado na economia.
O Sr. Enndro Carreira (MDB - AM)- Antes que V. Ex' -e isto cstâ exaustivamente demonstrado no relatório da Comissão
encerre, permita-me uma interrupção. (Assentimento do orador.)' Especial do Senado Americano- é que essas empresas realizam não
Trata-se de uma colaboração colhida do Conelo Brazlllense do dia 6 apenas o seu giro, mas até mesmo os seus investimentos, em grande
do corrente, pois o artigo robustece o pensamento de V. Ex•, parte, com recursos oriundos das próprias .nações onde elas se
dizendo que e.~sas medidas estatais já devc:riam ter sido tomadas há instalam. Os investimentos realizados por empresas multinacionais
. no Brasil, não me recordo a porcentagem mas ela ê significatimuito tempo:
"Convém que sejam prosseguidas' as pesquisas sobre vamente alta e até majoritária, esses investimentos têm sido
folhclhas betuminosos na Amazônia (linhito),_ a turfa realizados com recursos nacionais. Se, como V. Ex• diz, "a tolha é.
petrolífera de Sergipe, realizadas sondagens objctivas em 'curta", então vamos nos limitar a cobrir ...
Campos, nÓ E.~tado do Rio, sobre o xisto de Irati,
O Sr. VirgOio T4vora (ARENA- CE)- Recursos nacionais,,
aprofundados os estudos acerca da destilação do carvão, mas não em linhas de créditp favorecido, ao contrário, em linhas de
recomendada a utilização intensa c, até mesmo obrigatória ·crédito algumas altamente oneradas pela correção monetária, quê
do carvão nacional e desenvolvidos esforços para o vão permitir que as instituições ba_ncârias possam, sem ir à falencia,
sem comprometer a sua liquidez, fazer operações em linhas de
~proveitamento do álcool como combustível.
A julgar petas recomendações acima, tem-se a im.pressão crédito beneficiárias para as empresas nacionais. Explicam·os
de estar folheando o Balanço Energético Brasileiro, melhor, por exemplo, o Banco do Brasil: fora o desconto de
aprovado esta semana pelo Ministério das Minas e Energia. duplicatas, que é a grande fonte de renda do Banco do Brasil, não hã
Mas, não. Tratam-se de conclusões tiradas do Primeiro linha de crédito beneficiada que seja para a multinacional, para a
Congresso Brasileiro de Carvão e Outros Combustíveis empresa estrangeira: não há.
_ ·
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- t: o mesmo
Nacionais realizado no Rio de Janeiro, entre 22 de outubro e
8 de novembro de 1922, portanto, cm pleno Governo·· que V. Ex• dizer, no que tange ao capital de giro, fora o principal,
Epitácio Pessoa."
·que é exatamente...
Veja, nobre Senador, já cm 1922 tínhamos anseios de realização
O Sr. Vlrgnlo T4vora (ARENA- CE)- Perdão. Fora aquilo
nacional cm todos esses sctorcs preconizados por V. Ex•: c que,
que permite ao Banco ter os recursos para subsidiar ·as outras ·
agora, são encampados pelo Plano Energético. t: uma contribuição
atividades que V. Ex•s desejam. Por exemplo, agricultura
subsidiada. V. Ex•, o campeão do subsídio dos gêneros de primeira
do Correio Brazlllense.
necessidade, tem .idéias próprias e sabe perfeitamente de quanto, só
O Sr. Virgillo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
ao Tesouro Nac1onal - passando do plano bancário para o do
V, Ex• permite um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- t: muito. Orçamento Monetário - custa manter o pão, que é o alimento do
pobre no Nordeste, de uma maneira geral, ao preço que existe. Daria
interessante o documento que V. Ex• traz, demonstrando que esses
para fazer uma siderurgiazinha de porte médio, por ano. E assim
anseios, realmente, existem há mais de 50 anos, no Pais; e que se a
sucessivamente, eminente Senador Roberto Saturnino. Quando
concretização dos mesmos demora tanto, certamente, porque
subsidiamos
alguma atividade cm termos bancários, precisamos ter a
existem interesses muito grandes que estão a impedir ou a dilicultar,
de uma ou de outra maneira, a realização dessas aspirações ou desses compensação, e esta é obtida através financiamentos a juros bem
mais elevados que permitam, na média, ter um juro que torne
anseios nacionais.
possível
a existência da instituição bancária. Desculpe-nos o
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA -CE)- I;mincntc Senador,
.
.
.
lamentavelmente, hoje, afazeres outros bem urgentes têm sempre nos alongado do aparte. .
O
SR.
·ROBERTO
SATURNINO
(MDBRJ)
- Não ha o
obrigado a volta e meia deixar o plenário. Mas, não poderíamos
que
desculpar;
nobre
Senador,
eu
tenho
realmente
defendido o
deixar que concluísse sua formosa oração sem que licasse bem
cstatuido, máxime em relação às últimas palavras que ouvimos de subsídio pàra··gêneros de primeirissima necessidade, mas tenho
V. Ex• o seguinte: O Governo sabe o que quer, não há indefinição; sempre me referido, tamlíé:m, à contrapartida desses recursos, que
seria obtida através uma reforma tributária mais progressiva. Mas
quando muito mostramos que há casos passados, em setores bem
diferentes dos percutidos por V. Ex• Vamos repetir- "a mesa é isso já é: outro assunto que escapa ao al~ance dos objetivos que eu
grande c a toalha í: curta". Os meios são aqueles que possuímos, as pretendia alcançar na tarde de hoje.
Sr. Presidente, vejo que V. Ex• anuncia o esgotamento do meu
necessidades, lamentavelmente, não são aquelas que nós desejamos,
são b,em maiores. Mas, no setor energético, no setor econõmico, para tempo. Agradeço, então, a atenção dos Srs. Sena_dore~ e o que tinha
citar esses dois que no momento vêm à baila, como nos demais, o a dizer já foi dito, Muito obrigado, (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palaGoverno sabe muitissimo bem o que deseja, e deu provas as mais
evidentes, não retardando providências, como V. Ex• julga, por vra ao nobre S.enador Evelásio Vieira.
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discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: ·
Ouço, escuto, leio: "Brasil, Pais de Doentes"; "Brasil, Gigante
Enfermo!"
Na verdade, os mais variados tipos de doenças proliferam de
Norte a Sul, de Leste a Oeste.
·
O índice de mortalidade neste Pais é constrangedor, acentuando·
se cada vez mais o índice de mortalidade infantil.
Em 1961, em São Paulo- a cidade mais industrializada, a cida·
de cujo povo detém maior poder aquisitivo - de cada mil crianças
que nasciam, 60 não alcançavam um arici de idade. Dez anos depois
houve um aumento de 9%. Hoje, o índice de mortalidade infantil na
cidade de São Paulo registra (dados da Secretaria de Planejamento
do Governo paulista) 88%, se bem que a Organização Mundial de
Saúde apresente um resultado· de 83 crianças que morrem, em cada··
mil que nascem em São Paulo. No Brasil- ISO. As causas, várias.
Uma delas, provavelmente que ficaria no primeiro item - o
baixíssimo salário e rendimento da população brasileira, a quase.
inexistência de medicina preventiva; a insuficiência de pessoal e
equipamentos; a falta de maior saneamento; a falta de recursos financeiros para o setor; a falta de integração entre os vários órgãos de
sa~de, especialmente entre Governo Federal, estaduais e municipais;
o baixíssimo nível de instrução e cultura da ampla maioria do nosso
povo, dentre outras.
"Para o Ministro Paulo de Almeida Machado, da
Saúde, a medicina preventiva praticamente inexiste hoje a
nível de Secretaria de Saúde, estaduais e municipais, o que
acarreta uma sobrecarga nos serviços curativos. Para o Minis·
tro Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva, da Previdência
Social, a assistência médica só no futuro poderá responder à
altura às necessidades das população, pois até agora sua
preocupação foi recuperar o tempo perdido c reorganizar a
rede de atendimento."
"Enquanto os dois ministros responsáveis pela saúde
dos brasileiros preocupam-se com suas respectivas áreas - a
Secretaria do Planejamento da Presidência da República que,
hoje, é um órgão que corresponde a uma força de fato de
superministêrio - responsáveis pela compatibilização dos
programas setoriais, acompanham as ações de um e de outro
através do Instituto de Planejamento Econõmico e Social IPEA - cujo coordenador da área Sr. Eduardo de Mello
. Kertesz, é de opinião que a estrutura de saúde não pode mais
responder aos imperativos ·da atual estratégia do desenvolvi·
mento social do País."
Segundo Eduardo Kertesz,
"as principais distorçõe~ da política de saúde do Brasil são a
falta de proporcionalidade na distribuição de recursos em
função da repercussão social das diversas enfermidades e a
irracionalidade técnica quanto ao momento exato . para
combater as doenças. Ele observa que milhões de crianças e
adultos continuam expostos a enfermidades perfeitamente
evitáveis ou de fácil tratamento, enquanto recursos vultosos
são aplicados na tentativa de recuperação de males crõnicos
ou degenerativos, com resultados duvidosos e mais onero·
ses."

Orçamento do Ministério da Saúde, deste ano ...
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
·
o·sa. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... 2,3 bilhões de
cruzeiros; o Ministério da Previdência e Assistência Social, através
do INPS, deverá aplicar em assistência médica, 18 bilhões; o Fundo
Rural tem muito mais do que o Ministério da Saúde: lO bilhões de
cruzeiros.
Ouço, com prazer e grande interesse, o nobre Senador Cattete
Pinheiro.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - Senador Evelásio
Vieira, a manifestação de V. Ex• revela a consclentizaçil.o progres-

siva do homem público brasileiro, e gostaria de dizer do político bra, sileiro, em relação aos problemas da saúde em nosso Pais. Destaca
V. Ex• a importância da niedíCina preventiva, quem nos dera que
todos aqueles, como V. Ex•- tendo o dever de decidir com relação
aos destinos da gente brasileira- pudessem revelar esta mesma cons·
ciência, repito, da realidade face ao problema. Realmente o que te:
mos visto, de alguns anos para cá, é a Previdência Social pretender
tornar-se donatária da assistência médica neste· País, como se não
fora parte dos programas de saúde pública. E, ao mesmo tempo,
fomos vendo o Ministério da Saúde como que se esvaziando, em ter·
mos de atividades que lhe deveriam caber e das quais deveria, de
qualquer maneira, participar. Congratulo-me com V. Ex• por trazer
este problema ao debate, mesmo porque não cabe em tal sentido,
qualquer análise que não a da realidade brasileira. O necessário é
nós, parlamentares, - que temos inclusive, senão a capacidade
decisória, pelo menos condições de levantar o problema, como faz
V. Ex• neste momento- podermos de certa maneira convid!!r aqueles que têm a responsabilidade da decisão a procurá-la dentro de
tudo aquilo que possa dar ao povo brasileiro as condições de saúde
necessárias. Sabemos que neste País ainda vivemos sob a ihfluência
das doenças de massa. V. Ex• acaba de referir os problemas na
órbita do saneamento, e tudo isso quer dizer também prevenção.
Antes que continue o seu pronunciamento, desejei expressar-lhe esta
manifestação de meu entusiasmo por ver V. Ex• sempre preocupado
com problemas tais, da mais real significação para o nosso País.

e

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Cattete
Pinheiro, o aparte de V. Ex• nos honra profundamente e nos
envaidedce, não só pela alta codição de Senador inteligente, capaz,
mas também pela sua condição de ex-Ministro da Saúde que, na dire·
ção daquele importante Ministério, soube olhar com carinho es'pecial exatamente para a Medicina Preventiva, dedicando-lhe toda
atenção e contribuindo em defesa da saúde brasileira. Por isso, a sua
participação em nosso pronunciamento dá uma robustez maior
ainda ao ponto de vista que estamos a defender.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) -Sou muito grato à
generosa manifestação de V. Elt' mas, no que concerne à minha pas·
sagem pelo Ministério da Saúde, ela representa, em realidade, a
minha grande frustração como político e médico da saúde pública,
em decorrência da renúncia do então Presidente Jânio Quadros. •
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Prossigo, Sr. Pre-.
sidente, Srs. Senadores, lendo mais um importante tópico, não de
homem do meio da Oposição, mas exatamente de um homem que
convive, que atua no meio governamental, na Presidência da República; no Ministério do Planejamento, q_u~iz:
.
"Por outro lado, sempre sao alocados maiores recursos
no tratamento do que na prevenção de doenças, o que resultá
em sobrecarga nos hospitais- fase mais cara da medicinaquando o saneamento básico, alimentação ou simples vacina·
ção muitas vezes resolveriam o prÓblema."
"Pao·a o coordenador de Saúde do IPEA, a organização
brasileira no setor saúde é: falha, ao separar em campos
distintos a saúde pública da medicina curativa, esta com a
previdência social e aquela com o Ministério da Saúde, e
alocando recursos em função da capacidade de arrecadação
dos órgãos, ? que deilta as ações_p!,ev_entlvas desamparadas." .
Pretendemos agora examinar algumas das· causas. Passou-se a
adotar neste País uma política dirigida apenas para o setor econô~
mico. A meta é à desenvolvimento e o crescimento do Pals e o forta-1
lecimento do Governo material. Essa meta - parece-me:.... foi atin.J
gida, mas veio em detrimento das populações, daqueles que fabricaram e estão a fabricar esta riqueza. Como resultado dessa polí·'
tica salarial, o brasileiro estâ debilitado, está enfraquecido, é sensível
a qualquer doença; vive, então, enfermo, doente, morrendo. E está
caindo em razão dessa polltica, também, a própria produtividade nas
empresas brasileiras, em todas as atividades produtivas deste Pais.

O Sr. A1enor Maria (MDB- RN)- V. Ex• me permite?
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compromissos do INPS também aumentaram. E vejam os senhores:
uma criança doente 1: prejuízo para a própria empresa, porque é a
mãe que tem que ir cuidar da criança, é o pai que, muitas vezes, tem
que levar o filho ao hispital, ao médico. A empresa sofre o prejuízo
quando o trabalhador fica doente, pois os primeiros quinze dias de
licença :;ào por conta da empresa, empresa que não tem um
empregado para substitui-lo, c a máquina fica parada, geralmente.
Mas ouço V. Ex•. Senador Agenor Maria.
O Sr. Agrnor Maria (MOS- RN)- Senador Evelásio Vieira,
o problema da medicina preventiva, na minha maneira de pensar,
anda junto com o problema do desenvolvimento económico e social
do povo, porque aquele que tem um bom poder de compra, ele se cer·
ca de cuidado. de higiene, de conforto. Cito o caso de uma senhora
do meu Estado, da minha Região, que ficou tuberculosa. foi para o
sanatório e conseguiu. depois de cinco ou seis meses, ficar boa, curar·
se. Mas voltou a passar fome, ficou tuberculosa de novo. Por quê?
Porque o seu poder aquisitivo não dava para ter a subsistência de
que necessitava. De forma que uma medicina preventiva só será
possível quando o Governo reconhecer que o sistema tem de valorizar a criatura humana. Não podemos continuar pelo tempo
afora escravos do capital. As leis são elaboradas, tendo cm vista o
lucro do capital; a criatura humana 1: um stmples c mero instrumento. Enquanto ela continuar como instrumento, vamos ficar na
dependi:ncia da medicina curativa, porque o povo vai adoecendo
mais e mais. a cada dia que passa, justamente pela falta de poder
aquisitivo. O que aconteceu com o aumento de salário dado cm Jv de
maio? Já foi absorvido, absorvido pela alta de todos os produtos de
primeira necessidade. Então, o povo que não tem poder aquisitivo
para alimentar-se condignamente, também, não o vai ter infeliz.
mente, para se cuidar. Isso é mais do que lógico. Mui to obrigado,
nobre Senador.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado,
Senador Agenor Maria. Diríamos que há necessidade de se fazer
uma redistribuição da riqueza nacional com justiça social, porque,
do contrário, o brasileiro continuará se enfraquecendo, c os índice de
mortalidade continuarão crescendo neste País.
Outra causa, também, expressiva: a falta de maior saneamento
básico neste Pa!s. O BNH, que surgiu para abrandar o problema
habitacional, entrou, também, na área do financiamento para
implantação de redes de água c esgoto. Ocorre que o BNH cobra
juros c correçlio monetária importando cm custo tão alto do
dinheiro que as prefeituras não têm condições.
Outro entrave: as prefeituras se candidatam, mesmo com esse
alto custo do dinheiro do BNH. mas não conseguem diretamente o
dinheiro, porque está condicionado à prefeitura entregar o seu sis·
tema de água às empresas estaduais e, geralmente, elas não desejam
entregar aquilo que já representa muito para a sua população, aque·
la estrutura que a população construiu com sacrifício. Não deseja
entregar às empresas estaduais porque, geralmente, elas passam a
não fazer o reinvestimento na própria cidade, mas, sim, a destinar
para outras áreas, dentro da vontade do interesse politico dominante
naquele Estado.
O Sr. Vlrafilo T'•on (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço, com pra·
zer, o nobre Senador.
O Sr. VIrKRio T'•ora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
voltamos à discussão que há pouco t!nhamos com o eminente Vice·
L!der do Partido de V. Ex• Clama V. Ex•, agora, contra o sistema
de se atribuir ao BNH uma parcela da responsabilidade do
saneamento, porque sabe que a outra corresponde ao SESP das ci·
dades, máxime das médias c pequenas cidades - não vamos falar
nas grandes. Mas, Ex•, faça um orçamento, ligeiro que seja, das
necessidades de saneamento deste Brasil. Onde V. Ex• iria - c pode

até ser uma sugestão muito interessante, para sair desta nossa
discussão- descobrir fontes de recursos para atender a estas necessidades que são trilionârias, não dirlamos bilionârias?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Eu respondo.
O Sr. VlrgOio Taivora (ARENA- CE)- Com prazer, estamos
aqui para ouvir.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Acho que o BNH
deveria reduzir a correção em relação ao abastecimento de água
potável, porque o Governo tem organismo cujo custo do dinheiro é
bem menor, por exemplo para indústrias, através do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econõmico. Ora, saneamento representa a
diminuição de enfermidade, representa diminuição do índice de
mortalidade no País, particularmente o infantil. Pergunto, qual é
prioritário: saneamento ou Rodovia Pcrimctrai-Norte, saneamento
ou Estrada de Turismo Santos-Rio, Ponte Rio-Niterói? Não preciso continuar nesta série de obras que, no meu entendimento, não
são prioridades dentre as prioridades. Seria uma questão de sele·
cionar as prioridades por parte do Governo. Este, o nosso entcqdi·
mcnto.
O Sr. Vlrafllo T'vora (ARENA - CE) - Poderíamos respon·
der a V. Ex•?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer.
O Sr. VIramo Thora (ARENA - CE) resposta?

Foi pergunta ou

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Resposta.
O Sr. Virgflio Távora (ARENA- CE)- Bem. Diríamos a V.
Ex• que, realmente, quando se faz um plancjamcnto global, se atribui
diferentes prioridades aos diferentes setorcs, e não hã um Governo
que tenha atribuído prioridade maior ao saneamento do que, justa·
mente, o Governo da Revolução, chamando de Governo da Revolu·
ção os que vieram de 64 para cã. Se V. Ex• visse o que foi feito de
obra de saneamento, tirando toda c qualquer paixão política, antes e
depois de 64- sabe V. Ex• que me repugna muito essa comparação
de, antes e depois de 64 e V. Ex• raramente me vê, aqui, proferir esse
termo, mas, no caso, torna-se necessãrio -quer dizer, antes e depois
da criação do instrumento que se chamou Sistema Financeiro
Habitacional, do qual o BNH é uma das peças, V. Ex• havia de con·
cordar em que não pode haver termo de comparação, na parte de
saneamento; o que há são necessidades colossais e disponibilidades
restritas. Poderíamos nlio usar o BNH. Ótimo! Aonde iríamos bus·
car esses recursos? V. Ex• diz: então, cortaria de fundo rodoviãrio,
cortaria de eletrificação e vamos responder, talvez sem trair segredo
de ninguém, que um dos atos melhores já executados pela atual
administração, cm termos de planejamento, foi a criação desse Fun·
do Nacional de Desenvolvimento, muito pouco falado, mas que
começa a criar corpo. Permita-nos recordar a V. Ex• de que se trata:
é: como que uma caixa única dos diferentes fundos setoriais. Inicial·
mente, a parte disponível desse Fundo Nacional de Desenvolvimento, teria que ser pequena porque, paulatinamente é que as
percentagens- para não nos alongarmos aqui na intervenção a V.
Ex• - do fundo de eletrificaçào, do fundo rodoviário, do imposto
único sobre combustíveis, da sobretarifa que nos dá o fundo de
telecomunicações, hipotecadas a esse Fundo Nacional de Desenvolvi·
mento, é: que criam expressão. Foi justamente pela constatação da
necessidade que o Governo tinha de dispor de uma massa de
recursos, para alocar em um ou outro setor que no momento
aparecesse carente, que foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvi·
mento. Futuramente, daqui a 2 ou 3 anos, quando ele realmente tiver
uma massa forte - e neste ponto, sem fazer nenhuma perfídia a
:V. Ex•, ttpenas fazendo um jogo parlamentar, melhor do que
ninguém, quem sabe isso é: o Vice·Líder de V. Ex•- depois disso,
teremos meios c instrumentos para tal. Fora disso, era ter acabado
com todos os diferentes fundos: o fundo rodoviário, o fundo .de
clctrificucão, o fundo oriundo do imposto único sobre mincruis. vr
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pnulutinamcnte, daqui u 2·ou 3 anos, porque no primeiro ano é 10%,
entiio V. Ex• tem todas as suas obras rodoviárias - cst{t·me
entendendo?- Tem seu planejamento, e I0% do Fundo Rodoviário
constituem uma hipoteca ao Fundn Nacional' de Desenvolvimento,
V. Ex• me entende?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Entendo.
O Sr. Ylrgtllo Távora (ARENA - CE) - E, assim, sucessivamente. E não podia ser de repente, porque esses diferentes
programas, um programa rodoviário, por exemplo, não é um programa que se faz com a duração de um ano; um programa ferroviário idem, um programa de eletrificação, de telecomunicações, só quis
citar esses, isto o Governo está procurando fazer. E isto V. Ex• cons·
tata ao compulsar os orçamentos da República e, principalmente, as
contas de Sua Excelência o Senhor Presidente, quando examinadas
por este Congresso. A explicação foi um pouco longa, mas é que
pouquíssimas pessoas se apercebem da existência, e da mudança
total, hoje existente na concepção de planejamento, graças a essa
medida altamente corajosa da criação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento. Desculpe.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Senador Virgílio
Távora, falta de recursos do Governo não é, porque o BNH tem recursos volumosos. Está, inclusive, drenando para outras áreas, como
agora a do transporte nas grandes metrópoles. Dinheiro tem, o que é
preciso ...
O SR. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Perdão, mas são recursos altamente gravosos, é preciso que se diga.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Estamos falando
em saneamento e eu digo a V. Ex• que existem recursos, o que é preciso é o Governo subsidiar, no caso financiamentos para saneamento,
reduzir um pouco a exemplo do que faz ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Recursos do BNH
não podem subsidiar mais do que está.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Para implantação
das grandes e p'oderosas indústrias, neste País. Seria apenas isto, fazer mais justiça, verificar que saneamento é prioridade e o Governo
poderia ...
O Sr. Virgillo Távora (ARENA - CE) - E que maior prioridade foi dada pelo Governo, senão essa?
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIF;IRA (MDB- SC)- Fala V, Ex•, por
exemplo, em planejamento, fala-se em planejamento no Governo,
mas, não há execução desse planejamento. Homens do Governo
dizem que o Ministério da Saúde caminha para lá, o INPS para câ,
as Secretarias de Estado por outros caminhos; há desencontros. Por
quê? Porque nós· não temos, efetivamente, uma política de saúde,
neste País. Não hã entrosamento, não há sintonia entre os próprios
órgãos federais, entre os órgãos estaduais e, muito menos, entre os
órgãos municipais, então, fala-se em planejamento, mas, fica apenas
na palavra, o ato, a ação é o que precisa existir no País.
Estou dizendo isso apenas reproduzindo palavras de pessoas,
mais autorizadas do que eu, de autoridades, que são os próprios ele·
mentos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Planejamento do
Governo que dizem não há sintonia, há um desencontro entre os órgãos federais, e em razão disso, a saúde do brasileiro decai cada dia
mais.
Ouço pela ordem, o Senador Itamar Franco, Senador Cattete
Pinheiro e Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Evelâsio Vieira,
V. Ex• enfocou um problema que o Líder do Governo não respon·
deu ou não deve ter percebido. Falou V. Ex•, por exemplo, em pollti-

ca de saneamento, centralizada hoje pelo Governo Federal. Sabe
V, Ex• que o município que tem, por exemplo, um departamento
autónomo de água e esgoto não consegue empréstimo a não ser através do orPanismo estadual. E além do mais, V. Ex• enfocou bem o
problema do Banco Nacional da Habitação, que de 3 em 3 meses,
através da chamada Unidade Padrão de Capital, a UPC, faz a correção monetária, no entanto, o Orçamento Municipal aprovado pela
Câmara Municipal normalmente cm novembro, não sofre nenhuma
correção. Ora, o município pede um empréstimo, num determinado
ano, sob aquele orçamento, terá de 3 em 3 meses, através daquele
dinheiro da UPC, a sua correção, e o município não pode corrigir o
seu Orçamento. V. Ex• tem inteira razão quando faz esse enfoque da
política de saneamento do Brasil que precisa urgentemente ser alterada, sobretudo na parte de juros aos municípios.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado,
nobre Senador Itamar Franco.
Ouço o Senador Cattete Pinheiro.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA)- O debate com relação ao Sistema Financeiro da Habitação, fica com a autoridade do
Senador Virgllio Távora, porque, não me considero em condições de
debater esse problema. Mas no concernente ao problema do saneamento, que focaliza V. Ex• com propriedade, pelo valor que
representa para a saúde pública, vamos fazer justiça: o ex-Ministro
Machado de Lemos c o atual Ministro Almeida Machado, cada um,
respectivamente, desenvolveu, e desenvolve uma ação que deve ser
com justiça destacada, a procura de realizar o pouco que seja, mas
realizar alguma coisa em termos tais. Viu V. Ex•, vimos nós, que
visitamos há pouco o Nordeste, o programa que se desenvolve em
Viçosa para o combate à esquistossomose, que tem base justamente
no saneamento. Viu V. Ex• que ali está sendo realizado um projeto
com recursos advindes do erário público c como colaboração para
aquela comunidade, consideradas as condições de pobreza do
Município. Entendo, portanto, que, se os órgãos regionais de desenvolvimento recebessem os recursos que são, a cada ano, fixados nos
seus programas para aplicação cm saneamento básico e cm projetes
de saúde, poderíamos manter, aliás, como o Ministério da Saúde
vem procurando fazer no Nordeste, repito, como exemplo, um trabalho que teria real significação. Precisamos perder a impressão de que
a assistência médica representa o principal cuidado com o povo. A
assistência médica tem valor, toda vez que elimina uma fonte de
contágio. Como no caso da tuberculose, que foi lembrado pelo Senador Agenor Maria. A!, a assistência médica tem maior valor, por que
quando possível fazer prevenção, no mais largo sentido, teremos
conpições de saúde melhores. Mas, enquanto não pudermos,
cairemos num circulo vicioso. Então, valeria muito mais vacinarmos
todas as crianças, todos os r~cém-nascidos, contra a tuberculose. Se
o BCG atingisse toda a nossa população na idade propícia para a
vacinação, valeria muito mais.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ~um desperdício
de dinheiro.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- ~ preciso, realmente, atentarmos para isso: a assistência médica não é o principal. O
principal, o fundamental é a prevenção. De maneira que, se pudésse·
mos dar os recursos necessários para que o Ministério da Saúde...
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- E é a diretriz do atual
Governo.
O Sr. Cattete Plnbelro (ARENA - PA) - Se pudéssemos
realizar os programas de prevenção - há planos que não são realizados, porque os recursos ainda não são suficientes - iríamos tomar
caminhos - permitam - rnuito mais expressivos. Mas, de qualquer
maneira, debater o problema é, inteiramente, vâlido. Mas desejo,
neste momento, prestar este ato de justiça ao ex-Ministro Machado
de Lemos e ao atual Ministro Almeida Machado, empenhado ele cm
realizar, dentro das possibilidades que se apresentam, uma obra
realmente significativa.
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Pinheir:.., não desconheço que temos marchado à frente no sctor de volume de recursos necessários, a serem obtidos para saneamento,
sanenmcnto. O meu entendimento é que estã faltando mais recursos basta citar, por exemplo, a nossa capital. O Estado do Ceará rende I
na árcn do sanc:amento, um custo menor para o saneamento bâsico e bilhão e 200 milhões de cruzeiros cm receita corrente- já vejo o riso
a d~tinaçilo, n drenagem de mais recursos para o Ministério da do ilustre Vice-Udcr da Oposição ... Mas é que somos pobres c S. Ex•
é de Estado rico. - Pois bem! Só a parte de saneamento de Forta·
Saúde.
Vejam V. Ex "S que este ano, o Ministério da Súde estã contan- leza, para atender a 2/3 de sua população em agosto, está a exigir
do, apenns, com 2,3 milhões de cruzeiros, enquanto o FUNRURAL,
700 milhões de cruzeiros. Veja V. Ex• a comparação de uma cidade
Çpouco. mas tem lO, o Ministério da Previdência, 18. O que estã fal·
com aquilo que é ncce.~sário a elas. Não vou falar nas out.ras grandes
tando, alem de alocar mais recursos para o Ministério da Saúde é Capitais, nas grandes megalópoles; não; mas nas outras grandes
Capitais do Norte e do Nordeste. Some-se a isso as pequenas e gran·
rc:ali~r uma poHtica de saúde com coordc:naçilo, com entendimento
das várias !trens, porque está havendo conflitos, choques entre· os de.~ cidades e verá V. Ex• que mais de 60 bilhões de cruzeiros são
organismos federais. Deveria haver uma harmonia entre esses orgãos necessáriÓ·s para um modesto programa. Aonde se obteriam esses
recursos, dentro do Ministério da Saúde? Então, ao Ministério da
com os órgãos estaduais c: municipais, para haver um rendimento
Saúde ficou deferido, apenas, o saneamento das pequenas cidades de
maior. E essa i: umn das razões do nosso pronunciamento nesta tarde.
Ouço o Sc:nndor Roberto Saturnino.
até 20.000 habitantes, se não me engano, c, dai em diante, o sanca· ·
mento ficou por conta dos empréstimos a serem feitos pelo BNH.
O Sr. Robmo SalliJ1IIIIO (MDB - RJ) - Pronunciamento
Mas, temos uma notícia muito boa para V. Ex• c os demais membros
muito importante c oportuno, nobre Senador. A cssencia do plancda Oposição: mais uma vez, pondo os computadores cm ação, há
jamcnto é a atribuiçilo de prioridndes aos diferentes problemas, prio·
bastante tempo trabalhando, está-se procurando, assim como para a
ridade cst:J que nào pode resultar, apenas, de declaração de intcn·
indústria,
conseguir para as municipalidades uma série de auxnios, '
çõcs. Ela tem que sc concretizar, que se tr:Jduzir cm destinaçilo de
desde aquela suavização da correção monctãria à retirada de grande
recursos proporcionais ao grau de prioridade que se atribui a cada
um dos sctor~. Então, quando se observa que o Governo, na sua parte dos encargos referentes à infra-estrutura. Mas, tudo isso leva
esfera federal ou na sua esfera estadual, destina, por exemplo, somas dinheiro, precisa de capitalização c, ao mesmo tempo cm que feitas
colossais de recursos à obras como as que V. Ex• citou: a Ponte Rio- obras que todos nós achamos necessárias, não se deve modificar, não
Nitcrói, a Pcrimctral Norte, a rodovia Rio-Santos, a Panamcricana, se deve derruir o sistema financeit·o instituído para a obtenção de
recursos para outras obras de infra-estrutura, também absoluta·'
aos quais cu acrescentaria ainda. o conjunto de estâdios de futebol,
mente
necessárias. Permita-me dizer que quando falamos aqui que
de grandes estâdios q uc se construlram nos últimos anos r: agora,
houve dinheiro para os centros comunitários, para a Pcrimetral
.esse conjunto de centros sociais urbanos - nem sei se estou me
Norte ou para a Transamazõnica na ordem de "x", desculpe
1refcrindo, cxatamcntc, ao termo que agora, o Governo anuncia c
chamarmos essa quantia de bem pequena se comparada ao vulto
que, no que parece. são grandes centros de diversões que o Governo
colossal que precisamos para o conjunto do Plano de Saneamento
pretende instalar nas cidades médias do Pais, para dar um pouco de
Brasileiro. V. Ex•. não nesta semana, mas na outra, se desejar nos
circo ao povo- como se diria cm outros tempos- c cujo montante
visitar, no gabinete, verá que é um volume muito grande, não dã
de recursos. cujos orçamentos, até hoje, não se sabe, cxatamcntc,
para trazer ao plenário. Mostraremos o que jã foi feito não só em
qual vai ser. O fato é que, somando todos esses volumes de recursos
planejamento como cm projeto, justamente para melhorar este quaaplicados cm obras dessa natureza, vamos ter seguramente - se
dro que, no Brasil, é doloroso, mas que antes da criação do siste.ma
V. Ex• ftZCr o cãlculo- algo ao redor de 20 bilhões de cruzeiros, ou
-não falemos cm data- não era doloroso, mas trãgico.
jscjn, dez vezes mais do que o pobre orçamento do Ministério da
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Sr. Senador Yirgí. ·
:saúde a que V. Ex• vem de se referir. Basta, confrontar um e outro
lio
Távora,
apenas quero fazer uma referência: os 900 quilõmetros da.
i desses gastos, para se ver que realmente, o setor de saúde c
especialmente o de saneamento não estâ tendo a prioridade que implantação da Perimetral Norte custaram praticamente I bilhão de
cruzeiros. Com estes recursos, auxiliando as prefeituras, cstarlamos
merece, ~ue seria aquela que deveria ter.
ampliando extraordinariamente o saneamento bâsico neste .t'als.
O Sr. Vlrgfllo n,on (ARENA -CE)- Permite-me V. Ex•
V. Ex• reconhece que hã possibilidades de se marchar para o
um aparte~
equacionamento mais rãpido do problema; c V, Ex• anunciou há
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V, Ex• nos auxi· pouco, com satisfação, a mesma com que ouvimos, que o Governo
lia, de forma formidável, lembrando os investimentos para os ccn· estã estudando medidas que deverão ser adotadas em breve no senti·
tros sociais, que têm, também, o sentido de recreação, que é vãlido, do de suavizar o problema.
mas nào está na ordem de prioridade, cm relação a saneamento, que
O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA - CE) - O BNH, da mesma.
é para a saúde. Perfeitamente correto.
maneira, teve que suavizar as prestações das classes mais pobres,
Ouço o Senador Virgllio Tâvora.
mas, para isso, foi preciso haver a capitalização do órgão.- V. Ex•
O Sr. VlrgDio T'Yora (ARENA - CE) - Nada como a sabe perfeitamente. Quando reclamamos que o BNH empreste uma
eloqUência para apresentar as questões mais nebulosas de uma forma :parte das suas economias à construção de prédios de apartamentos
simpática e que parecem, às vezes, até irrespondlvcis na sua argu. para classes mais favorecidas, temos em vista a cobrança de taxas
mcntação. Eminente Senador, é a ordem de grandeza. Aqui foi fala· mais altas que permitam, na composição de preços, cobrar juros
do nos centros. Muito bem. Cortemos os centros. Vamos concordar praticamente negativos ou nulos às classes mais baixas. Da mesma .
com S. Ex• Isso o que acrescentaria ao montante fabuloso que preci- maneira, procura-se - e estã em andamento - um sistema, tam·
samos para saneamento? Saneamento tem hoje duas grandes fontes: bém, de auxiliar as prefeituras carentes de recursos, mas, para isso,
ou aquele oriundo do BNH, via PLANASA, ou, cm escala bem precisa haver capitalização da entidade, ou hã iss"o, ou há o auxnio
menor, por intermédio do SESP para as cidades pequenas. Isso do Governo. V. Ex• sabe que, no ano passado, para que se tornasse
talvez seja até objeto de um discurso a responder o de V. Ex•, se posslvcl aquele retorno dos mutuários do Sistema Financeiro da
tempo tivermos, porque somos um só na inscrição, c jã devemos Habitação, cedido pelo Banco Nacional da Habitação, o Governo,
umas quatro ou cinco respostas a colegas de V. Ex•, igualmente merc- da Caixa do seu Tesouro, empregou, apenas, 700 milhões de cru·
cendentes da mesma. Pois bem, o que existe é que o Governo criou ·zeiros - quase um bilhão, digamos assim - a fundo perdido no
um mecanismo, que não existia, de tornar posslvel atacar o problema Banco Nacional da Habitação, para tornar posslvcl esse retorno.
de saneamento que aflige todas as capitais e as grandes cidades do Senador, esta nossa intervenção é no sentido de mostrar: primeiro,
Pais, de uma maneira absoluta e total, e qui? tornam a infelicidade que o Governo não está inscnslvel ao problema; segundo, que o
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inegavelmente de se· ter o reconhecimento de que algo está sendo
feito para tal. Quem viu - vamos repetir - antes da criação desse
Sistema Financeiro Habitacional o que se fazia cm matéria de in- .
vestimenta para saneamento c o que hoje é posslvcl fazer, com essas
taxas pesadas a que V. Ex• se refere que anunciamos, já que o Go·
verno pretende diminuir ·na medida daquilo que é suportável pelo
Tesouro; diz que hé um verdadeiro abismo entre o que era e o que é.
De maneira que direi a V. Ex•: reconhecemos que hé muita coisa
para se fazer, mas o caminho percorrido já não é dcsprezlvcl.
O SR. EVEUSIO VIEIRA (MDB- SC) -Sou muito grato
ao aparte de V. Ex• c entrarei no último item do rol: causas, no
nosso entendimento, do alto lndice de mortalidade em nosso Pais,
principalmente mortalidade infantil.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Permite V. Ex• uma
intervenção, antes que inicie a última parte do seu discurso?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- ~ preciso ,que fique

bem claro o que, de certa forma, acaba de afirmar o nobre Líder Vir·
gílio Távora. Penso que se os pequenos municlpios brasileiros, que
são na grande maioria, pobres, muito pobres, receberem os recursos
que lhes deverão ser destinados a fundo perdido, poderemos ter real i·
zada uma obra de saneamento da maior envergadura. Então,
Senador Evclásio Vieira, é de certa maneira melancólica para um
homem da Amazônia, como cu, que V. Ex•. repetidamente, traga a
Perimetral Norte como exemplo de um planejamento não racional ...
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Não prioritário!
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - Mas vamos ver
quanto custa o metrô do Rio de Janeiro; quanto está custando o
mctrô de São Paulo; quanto custam outras obras dessa natureza, c
vamos deixar um pouco de oportunidade para essa pobre Amazônia,
porque a Perimctral Norte é uina estrada de segurança nacional que
fará com que possamos, de certa maneira, olhar aquelas fronteiras
imensas. Somente isso. Concordo com V. Ex• devamos clamar por
que as obras de saneamento sejam consideradas prioritárias, mas se
o Governo cumprir a programação feita no sentido de levar a fundo
perdido os recursos necessários ao saneamento nos municípios mais
pobres do País, estará realizando uma obra extraordinária. Penso cu
que até poderíamos esquecer que os grandes municípios pagassem ao
BNH mesmo a correção monetária nos valores fixados atualmente.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Concordamos
com V. Ex•, à exceção da Perimetral Norte, mas ficamos agradecido
pelo subsídio em relações aos mctrôs.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, indo para o final do nosso pro·
nunciamento, vamos ao fato, até certo ponto pitoresco, que aconte·
· ceu recentemcnte,·na viagem da Comissão de Assuntos Regionais ao
Nordeste, mas ao mesmo tempo chocante.
Estávamos na cidade de Viçosa, Estado de Alagoas, e vêm
correndo os Senadores Agenor Maria e Evandro Carreira; perplexos,
dizem ao grupo: "Uma família não utilizou, ainda, a privada cons·
truída pela Fundação SESP, porque está aguardando a chegada do
filho do Sul, para fazer a inauguração". Outra família não permite
que as suas crianças ingressem no sanitário, porque tem medo de que
as crianças, de certa idade, já quase adolescentes, possam cair no
poço.
Isto é a evidência do baixo nível de instrução, do baixo nível cul·
tural da maioria da população brasileira. Ouvirei também resposta
de homens da Oposição, dizendo: "Mas o problema é difícil de resol·
ver; é de educação, de instrução". Não é.
Tenho defendido, nesta Casa: se o Governo cobrasse o ensino
superior, nas universidades públicas, possibilitando aos meninos
carentes o Programa do Crédito Educativo, - que está funcionando
bem, é uma medida acertada do Governo - e fizesse o mesmo em
relação ao segundo grau, teríamos recursos abundantes para dar ins·
truçào aos brasileiros.

O problema não é difícil; é questão de coragem.
Vejam, Srs. Senadores, como a solução, em alguns aspectos, é
fácil. Nesta Casa, desde o início, sempre elogiei, sempre louvei, o
MOBRAL, na sua missão de alfabetizar adultos, a ação do
MOBRAL de dar iniciação profissional. Critiquei o MOBRAL em
relação à alfabetização de criançasjuntame'nte com o adolescente c o
adulto. Fiz críticas porque achei que o MOBRAL estava se dcs·
vianda das suas verdadeiras finalidades. Hoje quero elogiar o
MOBRAL. Por quê? Porque o MOBRAL se integra c assume o
comando de uma campanha sanitária neste País, instalada solene·
mente, com a presença do Ministro da Educação, o que para mim é
curioso, pois parece-me que, sendo uma campanha educativa, uma
campanha no âmbito sanitário, deveria estar lá presente o Ministro
da Saúde. Entretanto, quem esteve presente cm Tcrczina, Estado do
Piauí, na sexta-feira, inaugurando esta campanha, que, no meu cn·
tendimento, ê uma· grande campanha que se inJcia.pelo Ceará, Piauí
c Paraíba, c realizada sob o comando do MOBRAL, foi o Ministro
da Educação. Não estou entendendo bem, mas, tanto o Ministro da
Saúde, quanto o da· Educação, a iniciativa é válida, importante, c
aqui, como Senador da Oposição, estou a aplaudir esta ação que se
inicia no Nordeste, c que promete abranger todo o País.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA para um esclarecimento?

PA) - Permite V. Ex•,

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o Senador
Cattetc Pinheiro.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Somente para um esclarecimento, Senador Evclásio Vieira, diante da afirmação que fez
V. Ex• Cabe, perfeitamente, a presença do Ministro Ncy Braga,
porque se trata de fazer educação sanitária na escola. E quem nos
dera que em todos os currículos, nas escolas primárias deste País, in·
cluísscm a educação sanitária como uma das suas atividades princi·
pais.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Cattcte
Pinheiro, pelo que estou informado, a campanha visa juntar todos os
elementos do setor educacional, principalmente do MOBRAL, que
atuam nas áreas de saúde do Nordeste, aglutinando, também, os ele·
mentos da comunidade: Lyons, Rotarys, Câmara Júnior, todas as
forças vivas das cidades do Piauí, da Paraíba e do Cearâ.
Está aí uma coisa que não é difícil. E veja V. Ex•, uma cam·
panha que se inicia em três Estados, com oito milhões de cruzeirosrecursos, no meu entendimento, pequenos, para uma grande cam·
panha, mas que há possibilidades de se realizar com esses poucos re·
cursos.
Está aí, Sr. Presidente c Srs. Senadores, uma medida acertada
no campo da Saúde, da medicina preventiva, cm que o MOBRAL
passa a liderar. Acho importantes medidas como esta c outras tantas
que devemos adotar em nosso País, no setor de uma expansão da me·
dicina preventiva, para diminuir os males dos brasileiros.
Estamos, assim, cm ponto frontal à posição do Vice-Líder da
Aliança Renovadora Nacional, Senador Virgílio Távora,. que sempre
acha as coisas difíceis c que não podem, já, serem resolvidas. Entretanto, temos verificado que não são tão difíceis assim. Está, aí, esta
campanha de educação sanitâria, que se inicia comandada pelo
MOBRAL no Nordeste.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Permite V, Ex• um apar·
te?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Dai, sem cons·
trangimento, antes pelo contrârio, com muita satisfação, para
cumprimentar o MOBRAL por esse grande trabalho que passa a
realizar. Como o Ministério da Saúde está incapacitado a realizar
esta missão, o . Ministério da Educação, também, entrou o
MOBRAL, mais uma vez, merecendo de nossa parte os maiores
encômios.
Ouço, para finalizar, o Senador Adalberto Sena, representante
do Acre.
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O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - Mas hú uma
tos os aplausos de V. E.'' a essa iniciativa. Mas, parece-me que ela circunstância agora.
teria maior amplitude e significação se não fosse, apenas, uma obra
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Poderá alguém dizer:
do MOBRAL. porque se condenamos a interferência do MOBR:-\L
· "Temos que alfabetizar também o adulto ou o adolescente sobre
na educaçào inf:mto-juvenil e se, portanto, a área desse órgão se
Educação Sanitária"; mas o de que cuidam os estatutos· do
cinge à educação de adultos e adolescentes, creio que uma campanha
MOBRAL niio envolve Educação Sanitária. Nilo envolve.
como cs.o;a deveria ser levada também à infãncia, que é. mais numero'
sa. se~undo as no!>.'i:ls estatísticas demográficas, do que a de adoles·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Mas sempre foi
centes c adultos, a que chega a ação do MOBRAL.
feita a educação sanitária. Vou dar um exemplo a V. Ex•: fui Prefei·
O SR. EVE.LÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a to na cidade de Blumenau, cm Santa Catarina, onde o MOBRAL é
muito atuante, contando com todo o apoio da Prefeitura e realizava,
V, E\•
·
além dã'alfabetizaçào para adultos c adolescentes, também a edu·
Para finalizar o nosso pronunciamento, ouço o Senador Cattete
cação sanitária: c essa missão, que acho importante, ele a cumpriu
Pinheiro.
desde os seus primórdios.
O Sr. Canr-cr Plahelro (ARENA- PA)- Sou grato, Senador
Condenei c condeno, como outros Senadores, exatamcntc a mis·
Evelásio Vieira. pela oportunidade que me dá, justamente para
concordar com V. E~· quando louva mais esse plano que o Movi· tura do MOBRAL lnfanto-Juvcnil: crianças sendo alfabetizadas
mento Brasileiro de Alfabetização lança e vai executar. com a colabo- com adultos. Acho que o MOBRAL não deverã ser destinado para a
ra,ào dos órgãos de saúde e cada comunidade onde atuarã. Isso alfabetização de crianças. Há recursos; portanto, basta o Governo
demonstra que, realmente, um órgão como a Fundaçào MOBRAL, querer atender a essas crianças.
quando procura suprir os vazios e:-.istentes nas diversas ãreas, não es·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Agradeço a oportut:\ !'<:não cumprindo parte da missão que lhe pode caber no nosso nidade a V. Ex•
Pais. Portanto, nào vejo como se possa, em casos tais, dizer que a
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a
Fundação MOBRAI. está e~trapolando das suas atividades, que vai
de-. pender recursos que deveriam ir somente para a alfabetização de V. Ex•
Concluo. Sr. Presidente, com os nossos louvores a esse Prograadultos. Acho que a realidade brasite;ra, muitas vezes, impõe
programas como esse. Lembrou V. Ex• o que acontecera no Nordes· ma de Educação Sanitária, que objctiva mobilizar todas as forças
te, com relação ao Programa de Viçosa. Vamos lembrar Lagarto, vivas das cidades brasileiras, iniciando-se no Nordeste para, depois,
quando um grupo de escolares, filhos de associados da Cooperativa abranger todo o Brasil, levando informações através da palavras, de
do 13 dialogava com o presidente da Comissão. Perguntei se eles esta· slldes, de filmes a respeito de doenças, da saúde da mulher, da
vam )ati~feitos com a escola; responderam, em coro: "E.~tamos". criança, levando também esclarecimento a respeito de alimentação c
Vocés estão estudando numa escola que dâ prazer a vocês? Respon- de higiene, porque é grande o número de brasileiros que não sabe se
derJm: "Estamo)", Quais os livros que vocês têm na escola? alimentar adequadamente; comem, se empanturram pensando que
estão tendo o valor proteico neccssãrio c não estão.
Responderam:- "Do MOBRAL".
Por tudo isso é: que estamos aqui, depois de fazer essa abordaO Sr. Eurico Rezrndr (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um gem no campo da saúde, para concluir com a nossa admiração e o
aparte?
nosso entusiasmo por esse Programa de Educação Sanitária que está
O SR. EVELÁSIO VIEIRA {MDB - SC) - Ouço V. Ex•, sendo liderado, no Nordeste, pelo MOBRAL. (Muito bem! Palmas.)
com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
O Sr. Eurico Rezrndr (ARENA - ES)- Serei breve, porque palavra ao nobre Senador Itamar Franco, por cessão do nobre Sena·
p~rece que o eminente Senador Itamar Franco ainda vai ocupar a tri·
dor Agenor Ma ria.
buna. Mas julgo necessária c oportuna a minha intervenção. A CPI
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o se·
do MOBRAL foi instituída para, segundo se alegava, apurar os des,·ios de atuação daquele órgão, isto é:, corria a noticia de que o guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Leio, o seguinte de uma reunião do Conselho de Desenvolvi·
MOBRA L estava alfabetizando pessoas fora daquela faixa etária
prevista na Constituição c deferida exclusivamente à escolaridade re- mcnto Económico:
):Uiar, dos sete aos onze anos. Argumentava-se que o MOBRAL fora
"Excelentíssimo Senhor Presidente da República
criado exclusivamente para a alfabetização de adolescentes c adultos.
Cumprindo
a determinação de Vossa Excelência ao
Apurou-se na Comissão que. realmente, houve esse desvio, não com
aprovar a Exposição de Mótivos n9 06, na reunião do Conse·
a orientação ou a concordância da administr:~çào central, mas muilho de Desenvolvimento Económico de 6 de maio p.p., os
tas administrações regionais no MOBRAL. premidas pela angústia
signatários
da presente constituíram um Grupo Técnico para
da falta de escolas, tiveram que admitir crianças naquela faixa em
estudar os meios e modos de induzir os órgãos e empresas do
suas classes. Por essa razão, quase o mundo veio abaixo, quando en·
Governo a aumentar a participação da indústria nacional nas
tendo que, mudada a metodologia, deve o MOBRAL suprir essa
suas
encomendas de bens de capital.
carência. Não com a alfabetização cm três, quatro, cinco ou seis me2. Antes de tudo, cabe registrar que o simples fato de
ses, porque a metodologia para o adulto é uma e para a criança tem
haver Vossa Excelência definido aquela diretriz de Governo
que ser outra. Isso é demonstrado pela Ciência da Educação. Agora,
já
provocou reação bastante favorável da parte das empresas
V. E~• que foi destacado membro da Comissão do MOBRAL, não
governamentais.
só defende como louva, c mais do que louva, estimula esse Programa
4. Considerou-se, em particular, que a encomenda de
de Educação Sanitária que o MOBRAL, segundo diz V. Ex•. está co·
um
determinado
equipamento não é um ato isolado. 1:: parte
locando em prática. Então, devemos, V. Ex•, o Senador Cattcte Pi·
de um processo que começa com a engenharia básica de ins·
nhciro c cu, termos tod~ precaução c nos prepararmos para o adven·
talaçiío que o equipamento vai integrar, passa pela enge·
to de uma possível denúncia, porque, de acordo com o estatuto do
nharia de detalhe c pelo projeto do equipamento para se
MOBRAL, na sua interpretação rígida, isso é desvio, uma vez que o
chegar, então, à seleção de fabricantes e à encomenda."
MOBRAL foi criado para alfabetizar adUltos. Alfabeto - alfabc·
tização - não se pode dar ao vocábulo "alfabetização"
1:: importante destacar o scgu1'nte tr ec ho , Sr . Pres1'd en tc, Srs.
conceituuçuo ou dimensões de intcrpretaçõ~s espaciais.
Senadores.
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Governo, passivumente, que a tecnologia seja normalmente
importada. Os esforços para a sua assimilação silo, nesse caso, insu0ci.en~es e, por isso: freqUentemente se importa
tecnologia JÚ 1m portada anteriormente. I! preciso lembrar a
essa.s empresas que suas co_ngêneres no exterior, de porte
equivalente, são auto-suficientes em tecnologia, isto é,
compram, mas também vendem."
Pois bem, Sr. Presidente, o Conselho de Desenvolvimento
Eco.nômico, ne~sa reunião de 4 de outubro de 1975, aprovou a Exposição de Motivos n9 16-B, definindo um "esquema de implementa·
ção.da ~ecisão relativa à preferência para utilização de equipamentos
nac1ona1s por parte dos órgãos e empresas governamentais".
Na o~ortunidade, ficou estabelecida uma estratégia de três
pontos bás1cos, dentre eles aquela que seria seguida pelas empresas
do Governo. Ao mesmo tempo os Secretários-Gerais dos Ministérios
deveriam reunir-se em abril e novembro de cada ano, a fim de veri·
ficar os resultados das recomendações mencionadas na referida Exposição de Motivos, bem assim sugerir os aperfeiçoamentos que se
fizessem necessários.
. A matéria, sem dúvida alguma, é de suma importância, haja
VISta ter o ~xcelent!~simo Senhor Presidente da República, General
Ernesto Ge1sel, fixado para este ano de 1976 um limite de um bilhão
de dólares para o deficit da balança comercial do Pais.
Logicamente, maiores encomendas de bens de capital no mercado brasileiro, maior o êxito dessa polftica.
Assim, face ao exposto, desejaria saber da Liderança do Governo nesta Casa se realmente houve a reunião dos Secretários-Gerais
dos Ministérios, determinada pela Exposição de Motivos n9 16-B de
1975, a fim de verificar os resultados das recomendações nela alinhadas e, mais ainda, quais foram esses resultados.
Sr. Presidente, era o que eu pretendia obter da Liderança do
Governo nesta Casa, não fazendo essa solicitação dirigida ao Gabinete do Excelentíssimo Sr. Chefe da Casa Civil, mas, acreditando
que o nobre Líder da Maioria, nesta Casa, poderâ prestar à Oposição os esclarecimentos aqui solicitados.
Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Petrônio Portella, que falará como Líder.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Como Lí·
der, pronuncia o seguinte discurso, sem revisão do orador.
Esta Casa é do diálogo, Sr. Presidente, e entendemos ser do
nosso dever, - jã que há limitações constitucionais a pedidos de
informações - que nós, da Maioria, na medida das nossas possi·
bilidades, prestemos as informações necessárias ao bom ajui'lamento
das matérias por parte da Oposição. Temos certeza de que S. Ex• o
Sr. Senador Itamar Franco, ao fazer a solicitação, está movido do
indeclinável propósito de servir à causa pública ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Não tenha V. Ex• dúvida
disso.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - ... razão
pela qual colheremos, junto ao Governo, os dados indispensáveis a
que S. Ex• possa ter conhecimento de causa sobre a matéria, objeto
de seu comentário ainda há pouco feito.
O Sr. Itamar Franco(MDB- MG)- Permite V, Ex• um aparte?
(Assentimento do orador). ~ exatamcnte baseado nas próprias
informações do Governo, do seu Conselho do Desenvolvimento
Económico, numa .solicitação dirigida ·ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, que peço à Liderança do Governo nesta
Casa as devidas explicações.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Estaremos sempre às ordens da Oposição para esse tipo de solicitação, na

c:rtez~ de que o diálogo deve ser forrado sempre de dados para que
nao calamos nas discussões estéreis.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Paulo Brossard. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs., Senadores, o Conselho
Nacional da Borracha acaba de autorizar, no dia 3 do fluente, um aumento para a borracha, no seu patamar inicial, isto é, ao produtor.
Esta providência do Conselho Nacional da Borracha é mais
uma teimosia, Sr. Presidente, em não adotar aquele modelo
preconizado por nós, desta tribuna, que é o preço sedutor para a
borracha. No entanto, a teimosia é em parte benéfica, porque acalenta melhor oportunidade para o produtor gomífero, mas a verdade
inelutável para solucionar este problema gomifero é o preço sedutor.
Esses aumentos paliativos, essas pequenas injeções de óleo canforado, não vão resolver nem solucionar o problema da auto-suficiência em borracha no Brasil, pois esse problema cada vez mais se angustia.
Devemos importar este ano, da Malásia, cerca de cin'qUenta mil
toneladas de borracha. São divisas que se evadem; é dinheiro que sai
do círculo interno brasileiro, do mercado interno brasileiro. Hã de se
argumentar: mas o preço internacional da borracha, o preço pelo
qual a Malásia ou o Sudeste Asiático vende borracha é metade, um
terço, um quinto ou é um décimo do preço que custa a borracha do
mercado interno, a nativa, a nacional. E custará cem vezes menos
relativamente ao preço sedutor que o senhor preconiza.
'
Ora, Srs. Senadores, é ainda completamente elementar o argumento. A Indonésia, a Malásia e o Sudeste Asiâtico, de um modo getal, pouco intercâmbio comercial têm com o Brasil. São países que
estão à mercê do dominó chinês. Mais cedo ou mais tarde cairão no
circulo de influência da China. Não podemos alimentar nenhuma
possibilidade de manter grande intercâmbio comercial com esses
países. Mas nós os alimentamos ao comprar sua borracha, seja porque preço for, mesmo insignificante. I! preferível pagarmos um preço
astronômico pela borracha dentro do mercado interno e esse dinheiro continuar a circular dentro desse mesmo mercado, dando poder
aquisitivo ao homem que foi à cata da borracha, que geralmente é
uma pessoa de parcas condições, pois quando se dirige ao âmago da
selva para tirar borracha é porque sua situação econômica já ficou
aflitiva c ele apela para o último recurso. Se dermos a esse homem
capacidade de compra, de poder aquisitivo para integrar o mercado
in.terno, nós reforçamos este mercado, o que é uma medida a ser
cuidada, de imediato, no Pais. O Brasil pode ter um mercado interno
v.olumoso; somos 110 milhões de habitantes. Mas para isso há ·que
dar condições às populações que estão marginalizadas, c com o preço sedutor pagando bem, daríamos a essa população condições de
integrar o mercado interno, ao invés de estarmos despendendo di·
visas, por mais insignificantes que fossem. São apenas trezentos
milhões de dólares, mas são trezentos milhões de dólares que se evadem do Pais, e não regressam, não voltam em absoluto. Esse dinheiro jamais v,olta. Pois bem, o Conselho Nacional da Borracha, através
do seu órgão executor, a SUDHEVEA, dirigido pelo Sr. Henry Ste·
sio Guitton, em janeiro preconizava um aumento na base de 20% para a borracha. Tomei conhecimento desse aumento e o anunciei na
minha regiilo, para que o produtor, precavendo-se não alienasse sua
reserva de borracha antes da concessão do aumento. O que fez o Sr.
Henry Stesio Guitton? Anunciou que arautos mal-intencionados,
perturbadores da ordem, tumultuavam a economia gomífera no
Pais, anunciando o aumento antes do tempo, dizendo que esse aumento somente sairia cm outubro. Isto torna a reafirmar, agora, há
duas semanas atrás, o Sr. Henry Stesio Guitton, na Comissão de
Valorização da Amazônia, quando se reportou ao problema da
borracha garantiu que só em outubro haveria aumento. Parece, Sr.
Presidente, que com a conccssilo de aumento feita agora, no dia três
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esses produtores foram obrigados a vender sua borracha, na certeza
de que o aumento só sairia em outubro.
Sr. Presidente, é lamentável o comportamento do Conselho
Nacional da Borracha, como é lamentável o comportamento da
SUDHEVEA. através da direção do Sr. Henry Stesio Guitton. Mais
lamentável ainda é quando eles teimam em conceder paliativos, esse
aumento que a própria inflação consumirá, deteriorará, c nós jamais
alcançamos o preço sedutor, que seria o preço atrativo, o preço
imagético, a ponto de atrair as populações marginalizadas que angustiam as metrópoles brasileiras c que poderiam ir cm demanda ao
interior amazónico, ocupando-o c produzindo borracha, que é um
bem estratégico, hoje, Sr. Presidente.
O Sr. Altevlr Leal (ARENA - AC) aparte?

I

I}

I

Permite V. Ex• um

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não,
eminente Senador.
O Sr. Altevir Leal (ARENA - AC) - Nobre Senado, em primeiro lugar, esta Casa deve uma certa homenagem a V. Ex• por
sempre ser um dos Senadores que mais procuram a defesa da borracha; em segundo lugar, nobre Senador, o aumento de 25% no
preço da borracha que, aliás, não era mais esperado, já proporciona
um grande incentivo ao seringalista e ao seringueiro brasileiro, bem
entendido, o amazónico. Quero que V. Ex• fique certo de que o
nosso Governo, depois de conceder esse aumento de 25% - e acredito que isso se dará antes do término do fabrico da borracha deste
ano - irá olhar com mais carinho para o problema da borracha..
Acredito mesmo que o Sr. Stésio Guitton no desempenho da sua
função na SUDHEVEA, tem sido mais feliz do que os outros
superintendentes deste Orgão. Acredito mesmo que ele tem sido o
melhor Superintendente que já passou por aquele Orgão. Quero
também chamar:. atenção do nosso amigo Senador que a responsabi·
!idade pelos problemas da borracha cabe muito ao Banco da
Amazônia, mas existe uma atenuante nesta minha acusação. O
Banco da Amazônia não estava com a atenção voltada somente para
o problema da produção da borracha porque é o órgão financiador
neste sctor. Como disse num aparte a V. Ex• no ano passado, a
causa do atrofiamento da produção de borracha brasileira pode ser
colocada em função das eleições feitas no Banco da Amazônia,
quando um técnico foi dirigir a Carteira de Borracha. Este Dirctor
ainda se encontra hoje no Banco da Amazônia c, ainda, continua a
prejudicar o sctor de borracha. Em virtude dos discursos proferidos.
por V. Ex• no ano passado, aos quais ofereci apartes combatendo
este tipo de solução, em duas semanas, o o Presidente do Banco, Sr.
Francisco Penha, fez-me um convite todo especial para ir ao Acre a
fim de se resolverem os problemas deste Estado. De fato, fomos ao
Acre e tá passamos dez dias e foi feita a reabertura de financiamento,
abrindo-se as portas do Banco para os seringalistas, a partir de
novembro do ano passado. Então, chegamos à conclusão de que as
promessas feitas pelo Presidente Penha àquela data- pois foi o que
constatei na minha estada no Acre - foram todas cumpridas, pois
os financiamentos foram concedidos de acordo com o prometido
pelo Presidente do Banco da Amazônia, Sr. Francisco Penha. No
meu cálculo, os homens que sairam da cidade para os seringais,
devido a esta medida, é da ordem de 5 a 6 mil pessoas, por isso, acre·
dito que no meu Estado, no Acre, este ano, teremos de 30 a 40% de
aumento de produção da borracha. Quanto às outras Unidades da
Federação: o Amazonas, o Território de Rondônia, e o Estado de
Mato Grosso, podem não ter este índice de crescimento, mas
deverão ter, também, um grande aumento na produção da borracha.
Portanto, sobre este problema de preço de mercadoria, ocorre um
particular que exemplificarei: cm 1958, quando era seringalista aliás, ainda o sou- comprávamos com dois quilos de borçachu, um
saco de cafí:. Hojc, é preciso 400 quilos de borracha para se comprar

um saco de café. Mas, em compensação, o preço do açúcar está no
mesmo nível de 1958/60, quer dizer, nem todos os artigos subiram
nessa proporção tão desumana. Mas, de qualquer maneira, hâ necessidade de se ter um aumento no preço de borracha. Este aumento,
sem dúvida, saiu um pouco fora de tempo, como V. Ex• está dizendo
e eu o reconheço. Mas, para compensar este atraso - V. Ex• não
está a par - há nos contratos que os seringalistas realizam quando
da venda da borracha uma cláusula de retrocesso de 60 dias; Quer
dizer, a partir do dia 3 deste mês, temos 60 dias de rctroação nos
novos preços a que os seringalistas têm direito. Portanto, acredito
que isto foi mais um incentivo, e que os seringalistas estão satisfeitos
com a notícia. O Sr. Henry Stésio Guitton merece os nossos
·aplausos, porq·u.ç depois que ele assumiu este órgão temos sido bem
atendidos. Agradeço ao nobre Senador Evandro Carreira pelo meu
longo aparte e, como a todos os colegas que estão na defesa dos scrin·
galistas.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Muito
obrigado, Senador Altevir Leal. V. Ex• com a simplicidade natural
do homem da gleba gomífera que é o Acre, V. Ex• sintoniza de fato
com a problemática borracha e me dâ razão, me aplaude c ratifica os
meus pontos de vista. O aumento veio atrasado, inegavelmente,
poderia ter beneficiado mais o homem do hlnterland, do interior
amazónico, se tivesse sido concedido em janeiro, como foi o primeiro
alvitre do Conselho Nacional da Borracha.
Segundo, V. Ex• confirma a minha tese genérica: preço sedutor
para a bo,rracha. Haja vista o que V. Ex• diz peremptoriamente: o
êxodo que outrora era do seringal para as cidades acreanas ou ama·
zônicas estâ se invertendo com o pouco aumento que houve de 95%,
num período de t 5 meses, isto é, de fins de 1974 até o término de
1975.
..

O Sr. Altevir Leal (ARENA- AC)- Permite, ainda, V. Ex•
um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Os 95% de
aumento concedidos nesta defasagem de IS meses, foi o suficiente
para, nos fins de t975, começar a inverter o fluxo migratório para o
interior- aí o testemunho de V. Ex• E, agora, com este aumento de
25% mais se acelerará o processo de ocupação dos seringais, outrora
desocupados peta falta de preço. Logo, o meu modelo tem razão de
ser, porque hipertrofia o preço, acha que deve se alcançar um preço
sedutor, um preço "eldorado", um preço "pepita-ouro", porque foi
com preço "pepita-ouro" que se ocupou o Oeste americano, foi com
preço "pepita-ouro" que se ocupou Brasília, foi com preço "pepitaouro" que o Bandeirante e as Entradas percorreram o Brasil todo até
os contrafortes andinos; foi sempre preço sedutor, foi sempre até os
contrafortes andinos.
Sempre foi o preço sedutor, sempre foi o lucro que levou o homem a atravessar oceanos e continentes a procura de melhores dias.
Portanto, a ocupação da Amazônia jamais se realizará se não tomarmos uma essência da Amazônia, pode ser: malva, juta, castanha,
piaçava, mas no momento é borracha. Por quê? Porque adquiriu
configurações estratégicas e de interesse nacional; estamos comprando borracha do sudeste da Ásia, num total de mais de 50 mil toneladas. Portanto, se 'der preço sedutor haverá um retorno, aos seringais.
Discordo de V. Ex• em relação ao Banco. Eu acho que o Banco
não tem culpa, nobre Senador Altevir Leal. O Banco é um mero
agente financeiro do Conselho Nacional dá Borracha, ele cumpre ordens, ele obedece a um comando. O gerente do Banco, o Presidente
do BASA, não podem decidir a quem financiarão com quanto c
quais os documentos exiglvcis.
O Sr. Altevlr Leal (ARENA aparte?

AC) - Permite V. Ex• um

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Eles obe·
decem a uma orientação estatal. Então, o BASA não tem culpa, a
culpa cabe à politica do Conselho Nacional da Borracha. Não cabe
sequer, nobre Senador, nem ao Governo, porque o· Governo estâ
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verdade, haja vista a Zona Franca.
O fato ·é o seguinte: o 29 e o 39 escalão, são incompetentes;
orientam mal o 19 escalão; desinformam, adulteram dados, mistifica
informes. O Conselho Nacional da Borracha orienta mal o Governo
relativamente à política gomífera na Amazônia.

O Sr. Altevir Leal (ARENA - AC) aumentos em sete meses.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me permite
um aparte?

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -Sr. Senador Evandro
Carreira, V, Ex• vai me permitir dar um rápido aparte. V. Ex• adota
uma tese que me parece simplista e que poderia ser examinada melhor por aqueles nossos eminentes colegas, por exemplo, os
Senadores Roberto Saturnino e Virgílio Távora, amantes de
assuntos económicos. V, Ex• disse, na parte inicial do seu discurso,
que defende preços astronómicos para a borracha. Depois V. Ex• fa·
lou em pepitas para estimular a exploração e a comercialização e,
finalmente, se fixou na figura do preço sedutor. Quer-me parecer que
o Governo tem que oferecer, obviamente, não é preço astronómico
nem preço em termo de pepita nem no dorso da sedução, mas o preço possível, o preço que, dentro daquele contexto de mecanismo de
combate à inflação, não gere bonança num setor e implicações
predatórias em outros setores. Vê V. Ex• se o preço ...

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - O meu tempo se extingue, e quero ver só se concluo o meu pensamento.
Nobres Senadores, vejam como o preço é fator importante para
o retorno do seringueiro ao seringal, é fundamental.
Foi dado um aumento de 25%, de acordo com o testemunho do
Senador Altevir Leal, isto vai incentivar, é um alento, não é o que
desejo. Eu aceito, claro; é melhor uma pomba na mão do que duas
voando. O preço sedutor é que seria o ideal, este sim, desencadearia
o desenvolvimento, a ocupação, e a integração da Amazônia.
A Amazônia não vai ser integrada agora, não; Amazônia foi
integrada nos albores deste século e no dealbar do outro, com o problema borracha, quando a borracha alcançou preços sedutores no
mercado internacional. Com a II Guerra Mundial, quando o mercado do sudeste ?a Ásia caiu nas mãos dosjaponeses, novamente a
borracha alcançou preço, houve fluxo migratórios e desenvolvimento na Amazônia.
Nenhuma cidade do interland amazónico, fora da calha
amazónica do Rio Amazonas, nasceu que não fosse às custas da
borracha e até hoje elas sobrevivem, todas às margens dos rios dos
seus tributários e subtributários.
O que preconizo não é estalo de gênio; é preço ~edutor, é um
modelo que já foi testado no fim do século passado e começo deste.
Foi testado em 1925, com o Plano Stevenson; e em 1942, com a II
Guerra Mundial. Bastava que o Governo subsidiasse, não se trata de
onerar o parque manufatureiro paulista; é apenas subsidiar. Em ~·ez
de gastar fortuna com o Polamazônico- hipotético do Juruâ-Solimões ou injetar dinheiro nas megalópoles amazónicas, para crescerem cada vez mais, deveria ser dado um preço sedutor, pago na
boca do cofre das agências do BASA. Mas a verdade, Senador Altevir Leal, é que o BASA é agente financeiro, obedece ordens.
O Sr. Altevir Leal (ARENA - AC) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Concedo o
aparte a v:" Ex•
O Sr. Altevir Leal (ARENA - AC) - Nobre Senador, e sou
seringalista hâ vinte anos. A culpa foi e é exclusivamente do Banco
da Amazônia, estou taxando o fato claramente. Depois que o Banco
da Amazônia resolveu colocar na sua Diretoria, técnicos, a produção
de borracha caiu 60%. Foi o problema que causou prejuízo a toda a
Amazônia. Do ano passado para câ o Presidente Francisco Penha
resolveu solucionàr o'problema da Amazônia, como é que só num
ano terá um aumento de 30% a 35%? Porque ele resolveu solucionar.
porque quem solucionava era a Diretoria. Quero que V, Ex• saiba
que o caso foi, exclusivamente, a Diretoria do Banco, isentando o
Presidente Francisco Penha, que sempre teve boa-vontade para com
a borracha.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre
Senador, o Banco é agente financeiro, isso quer dizer que o Banco
não decide; ele recebe e obedece ordens,
Em 1974, produzimos 18.606 toneladas; em 1975, passamos a
produzir 19.500 toneladas. Esse aumentozinho irrisório ocorreu em
virtude do aumento concedido de 95%, naqueles quinze meses, fez
com que o homem que estava marginalizado em Sena Madureira,
Feijó, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, e Eirunepé, começasse a retor·
nar aos seringais. f: isso que eu quero dizer. E agora, com esses 25%
vai ser maior o alento.

Estamos com doisr

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- O·problema
de produção não estâ ligado ao BASA, e sim a preço sedutor.
Ouço o nobre Senador Eurico Rezende.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - (Fazendo soar a
campainha.)- A Presidência pediria a V. Ex• não elas tecer muito o
aparte porque o tempo do orador estâ findo.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Vo~ terminar. Que
V. Ex• defende um preço astronómico e esse preço é concedido, vai
repercurtir na industrialização do produto em São Paulo e, em
conseqUência, no aumento do preço dos pneus.
, O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre
Senador, eu fui explícito; eu peço subsídio, não peço agravamento do
parque produtor paulista gomífero; fui explícito. Será que falo portu·
guês ou inglês, nesta Casa? Eu falo português - vernáculo. Eu disse
- eu não sou criança - e frisei aqui: eu peço subsidio, não peço
para inflacionar não! Estou pedindo subsidio. Não quero onerar o
parque produtor gomífero paulista não! :f: um subsídio, como se
subsidia o trigo. O fato é que a Amazônia exige uma operação de
guerra.
Sr. Presidente, vou encerrar, adotando ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu não encerrei o
meu aparte.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - ... o conse·
lho do nobre Senador Eurico Rezende, encaminhando o meu modelo
aos nobres Senadores Roberto Saturnino e Virgílio Távora, pois só
neste ponto é que S. Ex• teria autenticidade no seu aparte.
Muito obrigado (Muito bem! Palmas.)
O S~. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Assunto da mais alta significação social abordarei desta tribuna
no dia de hoje, principalmente levando-se em consideração tratar-se
de uma das mais laboriosas classes profissionais do Brasil: os car·
teiros.
Ao invés de comemorações e festas ao ensejo do transcurso de
sua data, 3.500 servidores postais, membros da Congregação Cívica
dos Carteiros, enviarão carta ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Ernesto Geisel, reivindicando solução para o grave problema de
20.000 profissionais da ECT que, não tendo optado pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho, foram colocados em disponibili·
da de.
Sr. Presidente, o impasse data de 1969, quando da transformação do DCT em empresa de economia mista. A situação desses
profissionais é injustificada, já que o próprio DASP não admite dis·
ponibilidade cm órgãos onde não haja excedentes. Outro aspecto
irrelevante é que a ECT continua contratando profissionais, pelo 're-
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afastados.
O problema :ttingc a todos os órgãos do Governo transformados cm empresas de economia mista. Segundo a ASCB, o DASP
possui 58 mil vagas para o aproveitamento desses funcionários. Para
tanto, o DASP apresentou as seguintes alternativas:
I - permanecer na sede do órgão transformado e sem direito de
acesso ao Plano, num quadro suplementar;
II - sair do órgão transformado e ser transferido para uma re·
partição onde haja vaga, garantindo, assim, acesso ao Plano;
lll- sair da sede do seu órgão de origem (cidade ou Estado),
garantindo acesso ao Plano.
Embora o DASP tenha anunciado aposentadoria proporcional
aos ocupantes de quadros suplementares, essa medida desagradou
bastante à classe.
Segundo o entendimento do Presidente da Congregação Cívica
dos Carteiros, Sr. João Perc:ira Braz Filho, a carta a ser enviada ao
Senhor Presidente da República poderá ser o ponto de partida para a
solução desse impasse.
Diz ele, em nota publicada pela imprensa:
"O problema foi criado a parur do momento em que
recusamos a opção para o regime da CLT. O Presidente da
ECT acusou até: a Congregação de estar criando caso. Hoje,
os que optaram pela CLT estão arrependidos. Os que não fi.
zeram a opção foram punidos dessa forma. Creio que o bom
senso resolverá o impas~e."
Em determinado trecho, reiviuJicam os signatários:
"Que sejam determinados estudos no sentido de que a
ECT aproveite todos os servidores do ex-DCT, ainda cm
condi<;ões de prestar bons e reais serviços, já que possuem
uma inestimável experiência em serviços postais e telegráficos. E experiência não se improvisa. Com isso, Vossa Excelência evitaria um probkma social e reforçaria a filosofia
do Governo, voltada para o bem-estar do povo."
t\ meu ver. Sr. Presidente, este assunto merece inteira acolhid::,
pelo que apresento integral apoio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mai~
h:tvendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a
próxima :1 seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Vot .. o;ào, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nY 15, de
1975 (nY 1.708-B/73, na Cas:1 de origem), que suprime o item XII, do
artigo 5Y do Decreto-lei nY 237, de 28 de fevereiro de 1967, que modifica o Código Nacion:li de Trânsito, e dll outras providências, tendo
PARECERES, sob nYs 605 c 606, de 1975, e 180 e 181, de 1976.
d:1s Comissões:

-de Constituição e Justiça, 19 pronunciamento: pela cor.stitucionulidnde c juridicidude do projeto, sugerindo alteração na redução da ementa; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicid:tde du Emenda nY I de Plenário.
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, )9 pronunciamento: favorável ao projeto; 29 pronunciamento: favorável ao projeto
e contrário à Emenda nY I de ~lenário.

-2Votação, em turno único, do Requerimento nY 209, de 1976, do
Senhor Senador Itamar Franco, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do artigo intitulado "Morre um Justo", do jornalista Edison Lobão.

-3Votação, em turno único, do Req nerimento n9 211, de 1976, do
Senhor Senador Mauro Renevides, solicitando a transcrição, nos
Anms do Senado Federal, do editorial do jornal O Povo, de Fortaleza, intitulado "Frentes de Serviço".

-4Votação, cm primeiro t'•rno, do Projeto de Lei do Senado n9 62,
de 1974, do Senhor Senador Franco Montoro, que assegura à
missões religiosas o direito de continuar prestando assistência às populações indígenas, tendo
PARECERES, sob nYs 400 e 401, de 1974, e 219, de 1976, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, )9 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidadc, com a Emenda que apresenta de nY 1-CCJ
(substitutivo); 29 pronunciamento: (reexame solicitado em Plenário)
favorável, nos termos da Emenda que apresenta de nY 2-CCJ
(substitutivo);
-de Agricultura, favorável, nos termos da Emenda de nY 1CCJ, dependendo da votação do Requerimento nY 245, de 1976, de
adiamento da votaçlio.

-5Discusslio, cm primeiro turno (apreciação prc:liminar da juridicidade, nos termos do :1rt. 296 do Regimento Interno) do Projeto de
Lei do Senado nY 70, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quércia,
que·:tcrcscenta m:lis um parilgrafo ao inciso IV do artigo 59 da Lei nY
3.M07, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social),
tendo
Pt\ RECER, sob nY 312, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidadc.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encwada a
sessão.

(Ül'a/1/a-se a .H!.I'Stlo às 18 horas e 25 minutos.)

89~ Sessão da 2~ Sessão Legislativa da s~ Legislatura,

em 8 de junho de 1976
PRESID:tNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senaoor~s:
Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - Cattete
Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La
Roque - José Sarney - Helvídio Nunes - Petrônio Portella Mauro Benevides - Virgílio Tâvora - Wilson Gonçalves Agenor Maria - Dinarte Mariz - Domicio Gondim - Ruy
Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra- Lourival BaptistaHeitor Dias- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Itamar Franco- Magalhães Pinto
- Otto Lehmann - Lâzaro Barboza· - Saldanha Derzi - Leite
Chaves- Mattos Leão- Otair Becker- Paulo Brossarcl.
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-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

S lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:

OFICIOS
Do Sr. /P-Secretárlo da Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado, autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 41, DE 1976
(N9 372-Bf7!, na Casa de origem)
Amplia a competência do SERPRO para prestar se"Jços i lnldadn privada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Fica o Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO, autorizado a contratar serviços de sua competência com
pessoas f!sil:as ou pessoasjurídicas de direito privado.
Parágrafo único. As contratações previstas no artigo serão feitas sem prejuízo da sua competência originária c ressalvada, de qualquer forma, a prioridade das pessoas jurídicas de direito público interno.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ressalvadas as disposições em'contrário.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE

LEI N94.516, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1964
Cria o Se"lço Federal de Procesumento de Dados, Ylnculado ao Mlnlstfrlo da Fazenda,

N9 75/76 (n9 146/76, na origem), referente ao Projeto de Lei da.
O Presidente da República
Câmara n9 82, de 1975 (n9 398-B/75, na Casa de origem), que inclui
as ações de indenização por acidentes do trabalho entre as que têm
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a securso nas férias forenses.
guinte Lei:
(Projeto que ,;t: transformou na Lei n9 6.338, de 7 de junho de
Ar!. J9 ~ criado, com vinculação ao Ministério da Fazenda, o
1976.)
Serviço Federal de Processamento de Dados.
OFICIO DO CHEFE DO GABINETE DO MINISTRO
Art. 29 O Serviço Federal de Processamento de Dados terá por
DA EDUCAÇÃO E CULTURA
objcto a execução, com exclusividade, por processos eletromecãnicos
ou eletrônicos, de todos ·os serviços de processamento de dada; e
N9 2.124/76, de 3 do corrente, re.lativo ao pronunciamento
tratamento
de informações, necessários aos órgãos do Ministério da
daquele Ministério acerca do Projeto de Lei da Câmara n9 35, de
Fazenda; a execução de serviços congêncrcs que venha a contratar
1975 (n9 1.889-B/74, na Casa de origem) que estabelece condições
com outros órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
de validação de curso em escola superior nilo reconhecida.
a prestação de nsscssoramcnto técnico a esses mesmos 6rgilos, no
(À Comissão de Educação e Cultura.)
campo de sua especialidade.

___
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Art. 3~ O Serviço Federal de Processamento de Dados tcrã o
capital ipicial de CrS 5.000.000.000~00 (cinco bilhões de cruzeiros),
constituído integralmente pela União.
Art. 4~ Para constituição do cãpital inicial do Serviço Federal
de Processamento de Dados, a União disporá dos bens c direitos que
possuir no Ministério da Fazenda, relacionados com atividades de
proccssam·cnto de dados e informações.
Parâgrafo único. O valor dos bens c direitos referidos neste ar·
tigo, apurado em avaliação aprovada pelo Ministro da Fazenda, será
complementado cm dinheiro, utilizando-se os recursos do crédito es·
pccial a que se refere o artigo 22.
Art. s~ O capital inicial do .Serviço Federal de Processamento
de Dados poderá ser aumentado:
I- por incorporação das reservas a que se refere o artigo 18;
11 -em decorrência de reavaliação do ativo.
Art. 69 A administração do Serviço Federal de Processamento
de Dados será exercida por um Conselho de Administração e um Di·
rctor-Superintendente.
Art. 79 O Conselho de Administração scrâ constituído de um
Presidente, com mandato de dois anos, e mais dois membros, igual·
mente com mandato de dois anos, renovâveis pela metade, permitida
a recondução de um e outro, por uma vez.
Art. 89 O Conselho de Administração terá poderes normativos
c de controle, cabendo-lhe, especialmente:
1) a aprovação prévia de convênios c contratos de prestação de
serviços, inclusive os ajustes pro forma, a que se refere o artigo 13;.
b) a aprovação prévia dos contratos de aquisição ou locação de
equipamentos elctromccãnicos ou elctrõnicos;
c) a autorização de despesas e compras, de valor superior, n:s·
pectivamcnte, a cinqUenta e a duzentas vezes o maior salârio mínimo
vigente no País:
d) a aprovação do número e categoria profissional dos cargos e
funções necessários c bastantes ao funcionamento eficiente de cada
órgão ou serviço da entidade;
e) a aprovação da forma de admissão dos empregados das di·
versas categorias profissionais;
f) a aprovação das escalas de salário do pessoal;
g) a aprovação dos padrões de custos para elaboração de orçamentos, convênios c contratos de serviço;
h) a determinação dos balancctes, demonstrativos contábeis,
boletins estatísticos c outros elementos de controle, que os diversos
órgãos da entidade lhe deverão periodicamente remeter;
I) a aprovação dos balanços anuais, previamente a seu encami·
nhamento ao Ministro da Fazenda e ao Tribunal de Contas;
j) a aprovação dos aumentos de capital do Serviço, quando nãodecorrentes de lei especial;
I) a aprovação prévia dos anteprojetos do regimento interno da
entidade c respectivas alterações, a serem submetidos ao Ministro da
Fazenda.
Art. 99 Ao Diretor-Supcrintendcnte caberão todas as funções
de administração não expressamente reservadas ao Conselho de Ad·
ministração, de cujas reuniões participarâ, sem direito a voto.
Art. 10. Os membros do Conselho de Administração e o Dire·
tor-Supc:rintc:ndente serão nomeados e terão remuneração fixada pelo Presidente da República por indicação do Ministro da Fazenda.
Art. 11. Os cargos permanentes do Serviço Federal de
Processamento de Dados somente serão providos mediante provas
de habilitação ou concursos públicos, na conformidade dos critérios
aprovados pelo Conselho de Administração.
Parágrafo único, O pessoal do Serviço Federal de
Processamento de Dados reger-se-6 pela legislação trabalhista, incluído na categoria profissional de industriário, e terá salários fixados
com base nas condições do mercado de trabalho, em cada uma das
regiões do País cm que vier a operar.
Art. 12. O Serviço Federal de Processamento de Dados poderá
requisitar funcionários ao Ministério da Fazenda para o exercício de

funções técnicas diretamcnte relacionadas ~·o processamento de
dados.
. \' t'
'.
§ 19 Os ser,idores requisitados ·continuarão recebendo pelo
Tesouro Nacional os vencimentos e vantagens permanentes relativos
aos cargos públicos que ocuparem, podendo, se lhes convier, optar
pelo salário pago pelo Serviço Federal de Processamento de Dados.
§ 29 Ressalvada a hipótese do § )9, o servidor somente poderá
perceber, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o que !=S·
te estabelecer como pagamento por produção efetiva e participação
em lucros, em igualdade de condições com os seus empregados.
§ 31 O disposto neste artigo é extensível aos servidores dos de·
mais órgãos federais, com os quais o Serviço Federal de Pr<>ces-.
sarnento de Dados firmar convênio de prestação de serviços.
Art. 13. As estimativas de créditos orçamentários ou
adicionais destinados ao pagamento dos serviços pela presente Lei
atribuídos, com exclusividade ao Serviço Federal de Processamento
de Dados, serão baseadas em ajustes preliminares, firmados por essa
entidade e pela unidade administrativa interessada, dos quais
cons~arão as especificações técnicas, prazos e custos diretos de
execução dos trabalhos.
Parágrafo único. Nos ajustes a que se refere este artigo, deduzir-se-á do preço dos serviços a serem prestados ao Ministério da
Fazenda a importãncia relativa:
a) ao valor locativo das áreas que o Serviço Federal de
' Processamento de Dados eventualmente ocupar em edifícios públi-'
cos;
b) ao custo da energia elétrica paga pelo Tesouro Nacional;
, c) ao custo da mão-de-obra correspondente aos servidores pú·
blicos requisitados, calculado segundo os padrões salariais do Serviço Federal de Processamento de Dados.
Art. 14. Os créditos orçamentários ou adicionais destinados
aos serviços a que se refere o artigo anterior serão automaticamente
registrados pelo Tribunal de Contas, devendo os respectivos montan·
tes ser creditados no Banco do Brasil, em conta especial, movimentá-·
vel exclusivamente pelo Serviço Federal de Processamento de Dados.
§ )9 O Serviço não poderá efetuar, em cada mês, saques cujo
total exceda o duodécimo dos créditos orçamentários, ou a fração do
crédito suplementar determinada pelo número de meses que se conta·
rem da data da sua abertura ao término do exercício. Tratando-se de
crédito especial, o total dos saques, em cada mês, terá por limite a fração determinada pelo número de meses de sua vigência.
§ 29 O disposto no parágrafo anterior não exclui a disponibi·
!idade dos saldos mensais anteriores.
§ 39 Os saques far-se-ão por cheques, assinados pelo DiretorSuperintendente e pelo Presidente do Conselho de Administração.
Art. 15. Mediante representação do órgão interessado, e ouvido o Serviço Federal de Processamento de Dados, o Ministro da
Fazenda poderá bloquear na conta especial mencionada no artigo anterior, até: determinação em contrário, parcela correspondente a serviços não prestados nos termos e prazos constantes do ajuste a que se
refere o artigo 13. ·
'
Art. 16. O Poder Executivo ouvirá o Serviço Federal de
Processamento de Dados sobre projetas de lei que possam acarretar
repercussão no desempenho das atribuições dessa entidade.
Art. 17. Os administradores e empregados do Serviço Federal
de Processamento de Dados, bem como os servidores públicos com
exercício nessa entidade, são obrigados a guardar sigilo quanto aos
elementos manipulados.
Parágrafo único. Sem prejuízo do que determina a lei civil ou
criminal, a violação do sigilo:
a) constituirá falta grave, para os efeitos da legislação do
trabalho:

b) sujeiturá os s~:rvidores públicos às penas do Estatuto dos
Funcionúrios Públicos Civis da União:
c) constituirá motivCJ pura destituição de diretores ou membros
do Conselho de Administração.
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aumento de capital da entidade.
Art. 19. O Serviço Federal de Processamento de Dados enviará ao Tribunal de Contas, até 31 de março de cada ano, as suas
contas gerais relativas ao exercício anterior.
Parágrafo único. O Tribunal emitirá parecer sobre as contas, e
as remeterá ao Congresso Nacional, que por qualquer de suas Casas,
adotará as medidas que entender convenientes.
. Art. 20. A entidade ora criada gozará, como serviço público
federal, de todas as regalias respectivas, inclusive as relativas a impostos, taxas, direitos aduaneiros, juros moratórias c impenhorabilidade
de bens.
Art. 21. Aos financiamentos, créditos ou empréstimos que
forem obtidos, no exterior, pelo Serviço Federal de Processamento
de Dados, fica autorizado o Poder Executivo a dar a garantia do
Tesouro Nacional, até o limite global de USS 10,000,000.00 (dez
milhões de dólàres) ou seu equivalente em outras moedas.
Art. 22. É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, cr.édito especial até o limite de CrS 5.000.000.000,00
(cinco bilhões de cruzeiros), para atender às despesas de instalação e
·
constituição do capital inicial da entidade criada na presente Lei.
Parágrafo único. O crédito a que se refere este artigo será automaticamente registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 23. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1964; 1439 da Independência e 76 9da
República.- CASTELLO BRANCO- Otávio Gouveia de Bulhões.
DECRETO N9 56.327- DE li DE MARÇO DE 1965
Dispõe sobre a organização e funcionamento do Serviço
Federal de Processamento de Dados (SERPRO ),
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 87, item•I, da Constituição Federal, decreta:
CAPITULO I
Da Competência
Art. 19 O Serviço Federal de Processamento de Dados
(SERPRO), empresa pública de natureza industrial, dotada de perSOntLiidade jurídica. e vinculada ao Ministério da Fazenda, nos
termos du Lei n9 4.516 de 19 de dezembro de 1964, tem por objeto:
I - Executar, com exclusividade por processos eletromecãnicos
e eletrônicos, todos os serviços de processamento de dados e tratamento de informações necessárias aos órgãos do Ministério da
Fazenda;
II- Executar serviços congêneres que venha a contratar com
outros órgãos da administração pública federal, estadual e municipal;
111 - Prestar assessoramento técnico a esses órgãos no campo
de sua especialidade;
rv...;; Opinar sobre projetes de lei que possam ter repercussão
no desempenho de suas atribuições.
CAPITULO II
Da Instalação e Constituição do
Capital Inicial
Art. 29 O crédito especial de que trata o art. 22 du Lei n9 4.516,
de )9 de dezembro de 1964, será aplicado da seguinte forma:
I- 10% (dez por cento) serão destinados u cobrir os gustos iniciais de instalação da empresa;
II- 90% (noventa por cento), serão destinados a complementar
a constituição do seu capital inicial, na forma do art. 49,
Art. 39 Os recursos u que se refere o inciso I do urtigo anterior
serão depositados. pelo Ministro da Fazenda no Banco do Brusil

S.A., cm conta especial em nome do Serviço Federal de Processamento de Dados (SER PRO) que os aplicará nos encargos inicia1s de
instalação da empresa, atendido o disposto na letra e do artigo 89 e
artigo 19 da Lei n9 4.516, de 19 de dezembro de 1964.
Art. 49 A constituição do capital inicial do SERPRO, a que se
refere o art. 3'1 da Lei n9 4.516, de 19 de dezcm bro de 1964, far-se-á da
seguinte forma:
I - Com a incorporação dos bens existentes no Ministério da
Fazenda relacionados com os serviços de processamento de dados,
cujo valor será apurado em avaliação aprovada pelo titular da Pasta;
II- Com os recursos de que trata o inciso II, do art. 29,
Art. 59 A incorporação ao capital do SERPRO dos bens a que
se refere o inciso I do artigo anterior far-sc-á gradualmente, à medida
em que forem sendo aprovadas pelo Ministro da Fazenda as avaliações correspondentes às diversas unidades dos aluais serviços de mecanização.
Art. 69 Os recursos destinados a complementar o capital
inicial do SERPRO (inciso II do art. 49) serão aplicados na aquisição
de equipamentos e serão postos à disposição da empresa na medida
em que se tornarem necessários para atender o respectivo programa
de compras.
Parágrafo único. O Ministro da Fazenda liberará os recursos
correspondentes à vista de solicitação do SERPRO, que lhe será
encaminhada com antecedência de, pelo menos, 15 dias.
CAPITULO III
Da Prestação de Senlço ao Ministério
da Fuenda
Art. 79 O SERPRO deverá assumir, a partir de )9 de janeiro de
1966, as funções a que se refere o inciso l, do art. )9, deste decreto,
ressalvado o disposto no art. 21.
Art. 89 Para os efeitos do artigo anterior, os órgãos do
Ministério da Fazenda que pretenderem iniciar, manter ou
desenvolver processamento cletromecânico ou eletrônico de dados
relativos às suas atividades, deverão encaminhar ao SERPRO até 31
de janeiro de cada ano, solicitação formal dos serviços a serem
executados no ano seguinte, a qual indicará:
I- O volume dos documentos por processar;
II- Os elementos a serem computados, de cada documento;
III- As apurações, tabelas e relatórios pretendidos;
IV - A época de inicio e a periodicidade da apresentação dos
demonstrativos.
§ 19 Para os serviços a serem executados em 1966, a solicitação a
que se refere este artigo será encaminhada ao SERPRO até 31 de
março do corrente exercício.
§ 29 O SERPRO, por solicitação do órgão interessado, poderá
assessorá-lo no preparo dos elementos indicados neste artigo.
Art. 99 No prazo de 30 dias da data de recebimento do pedido,
o SERPRO formalizará a sua aceitação mediante Proposta de Serviços da qual constarão as especificações técnicas, prazos e preços de
execução.
§ )9 As Propostas de Serviços aceitas pelas unidades
administrativas farão parte dos ajustes preliminares em que se
basearão as estimativas de créditos orçamentários destinados ao
pagamento dos serviços.
§ 29 Nos ajustes preliminares a que se refere o parágrafo
anterior, deduzir-se-â do preço dos serviços as importâncias relativas:

I- Ao valor locativo das áreas que o SERPRO eventualmente
ocupar em edificios públicos;
II - Ao custo da energia elétrica utilizada quando paga pelo
Tesouro Nacional;
III - Ao custo du milo-de-obru utilizada, correspondente aos
servidores públicos requisitados, calculado segundo os padrões
salariais do SERPRO.
Art. 10. Na conformidade do artigo 14, da Lei n9 4.516, de 19 de
dezembro de 1964, .os créditos orçamentários ou adicionais destina-

.'· '
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Art. 18. Aos órgãos federais da administração direta é
prestados no Ministério da Fazenda, serão automaticamente registra· facultado celebrar convênios com o SERPRO, para a execução de
dos pelo Tribunal de Contas e dos respectivos montantes creditados serviços de sua competência, inclusive prorr«?gá-los, com dispensa,
no Banco do Brasil, em conta especial movimentável exclusivamente cm qualquer caso, de concorrência pública ou administra bem como
pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SER PRO).
de coleta de preços.
19 O SER PRO não poderá efetuar, em cada mês, saques cujo
Art. 19. O SERPRO poderá participar de concorrências
total exceda o duodécimo dos créditos orçamentários ou a fração do públicas ou administrativas abertas por quaisquer dos órgãos ou
crédito suplementar determinada pelo número de meses que se conta· entidades mencionados no artigo 16 para execução de serviços de sua
rem da data de sua abertura ao término do exercfcio. Tratando-se de competência.
crédito especial, o total dos saques, em cada més, terá por limite a
§ J9 Em igualdade de condições, o SERPRO terá preferência
fração determinada pelo número de meses de sua vigencia.
para execução de serviços postos cm concorrência por órgãos
§ 2' O disposto no parâgrnfo anterior não exclui a disponibilida·
federais.
de dos saldos mensais anteriores.
§ 29 O SERPRO será obrigatoriamente convidado a apresentar
§ 3• Os saques far-se-ão por cheques assinados pelo Diretor·
propostas nas colctas de preços realizadas por órgãos e autarquias
Superintendente e pelo Presidente do Conselho de Administração.
federais.
Art. 11. Mediante representação do órgão interessado, e ouvido
Art. 20. As disposições que regcm.a prestação de serviços pelo
o SERPRO, o Ministro da Fazenda poderá bloquear, na conta SER PRO aos órgãos do Ministério da Fazenda serão observadas, no
especial mencionada no artigo anterior, até determinação em que couber, nos convênios e contratos que firmar com quaisquer dos
contrário, parcela correspondente a serviços não prestados nos órgãos ou entidades mencionadas no artigo 16.
termos e prazos constantes dos ajustes preliminares.
Art. 12. O SERPRO prestará serviço ao Ministério da Fazenda
CAPITULO V
a preços nunca superiores nos vigentes no mercado para trabalho da
Disposiçãos Finais c Transitórias
mesma natureza.
Art. 21. Sem prejuízo do disposto no artigo 79, poderão ser
§ I • A necessidade de reajustamento de preços, decorrente de
elevação imprevista de custos, serâ .oportunamente comprovada pelo efetuados entre o SERPRO e os vários órgãos do Ministério da
Fazenda ajustes parciais destinados a .P,ossibilitar ainda no curso do
SERPRO, igualmente em representação ao Ministro da Fazenda.
presente exercício, o início de execução das funções a que se refere o
§ 2' Ao decidir sobre a representação, o Ministro:
I - definirá os termos do reajustamento, inclusive quanto aos inciso I, do artigo I 9deste Decreto.
§ 19 As dotações constantes do orçamento para o corrente
efeitos sobre pagamentos vencidos e vincendos;
cxercfcio de locação de equipamento c execução de serviços de
11- indicará os recursos que atenderão ao aumento da despesa.
Art. 13. O SERPRO poderâ convencionar compensações mecanização, ora a cargo dos diversos órgãos do Ministério da
financeiras pelo n~o cumprimento dos prazos ajustados para o Fazenda, serão postas à disposição do SERPRO na forma do dis·
posto no art. 14, da Lei n9 4.516, de 19 de dezembro de 1964, ao qual
recebimento dos dados a computar.
Parágrafo único. Sem prejuízo das compensações a que se rc· incumbirá celebrar no limite das referidas dotações, os respectivos
fere este artigo, os atrasos que as determinarem autorizarão o contratos com as companhias locadoras.
§ 29 A transferência dos serviços de processamento de dados
SERPRO a diferir, por prazos equivalentes, a prestação de serviços
para o SERPRO far·sc·á gradualmente, por unidades
ajustada.
Art. 14. O SERPRO reservará pelo menos dez por cento de ·administrativas, na medida da disponibilidade de recursos orça·
capacidade operacional de seus equipamentos, a fim de atender a mentãrios para custeâ-los c na proporção em que o fôr permitido a
capacidade operacional da empresa.
eventuais solicitações do Ministro da Fazenda, no sentido de:
Art. 22. Aplicam-se aos contratos celebrados pelo SERPRO o
I - executarem-se serviços para os quais não tenha havido
disposto no artigo 69 da Lei n9 4.370, de 28 de julho de 1964.
previsão orçamentária;
Art. 23. O Conselho de Administração do SERPRO scrâ cons·
11- antecipar-se a conclusão de serviços ajustados.
§ (9 Pela execução dos serviços a que se refere este artigo, o tituído de um Presidente e dois Conselheiros, dele também par·
SERPRO será indenizado, apenas, dos custos diretos de material e ticipando o Diretor-Supcrintendcnte, na forma do artigo 99, da Lei
n9 4.5 16, de 19 de dezembro de 1964.
mão-de-obra.
§ J9 Aos participantes do Conselho de Administração do
§ 29 As solicitações de serviços a serem prestados com
fundamento neste artigo indicarão os recursos que atenderão à SERPRO será atribuída por sessão a que comparec~rcm, até o
mâximo de oito sessões mensais, uma gratificação correspondente a
despesa.
Art. 15 Ao Ministério da Fazenda é assegurada prioridade l/20(um vinte avos) do valor do símbolo 1-F.
absoluta nos ajustes de serviços que se contiverem na capacidade
§ 29 Para cada um dos cargos de Conselheiro serão nomeados
operacional do SERPRO, observado o disposto no artigo anterior.
um membro titular c um suplente, que substituirá o primeiro em suas
faltas c impedimentos.
§ 19 O Regimento interno do SERPRO disporâ sobre a substi·
CAPITULO IV
tuição do Dirctor-Supcrintendente e do Presidente nas suas faltas e
Da Prestaçio de SerYiços 1 outros Órgilos
impedimentos eventuais.
Art. 16. Atendidos os Órgãos do Ministério da Fazenda,
§ 49 Na primeira investidura dos cargos de Conselheiro, um
poderá o SERPRO utilizar sua capacidade operacional dos membros titulares c respectivo suplente serão nomeados com
remanescente, observada a seguinte ordem de prioridade:
mandato de um ano.
I -órgãos federais de administração direta;
Art. 24. Para os efeitos do disposto no artigo 10, da Lei n9
11- autarquias federais;
4,516, de 19 de dezembro de 1964, as remunerações dos membros da
III- Governos estaduais c respectivas autarquias;
direção do SERPRO são fixadas nas seguintes bases:
IV- governos municipais e respectivas autarquias.
I - Diretor-Superintcndentc- Vencimento equivalente a qua·
Art. 17. As solicitações de serviço encaminhadas ao SER PRO
tro quintos da lixada para os cargos a que se refere o item I do artigo
por qualquer dos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 39 du Lei n9 4.345, de 26 de junho de 1964;
anterior, serão acompanhadas de indicação dos recursos financeiros
II - Presidente - Gratificação de representação equivalente à
para seu custeio e dos demais elementos referidos no artigo 89,
metade da fixada para o Símbolo 1-F;
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a um terço da fixada para o Símbolo 1-F.
Parágrafo único. Se a designação para o encargo de Diretor·
Superintendente recair em funcionário p_úblico ou autárquico, 'ser·
lhe-á devida, além da remuneração ou vencimento do cargo efetivo e
suàs" vantagens, a diferença entre a respectiva remuneração ou vencimento e o vencimento estabelecido no inciso I deste artigo, ressalvado o direito de opção.
Art. 25. O Regimento interno do SERPRO e suas alterações
serão aprovadas em ato baixado pelo Ministro da Fazenda.
Art. 26. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasrtia, II de março de 1965; 1449 da Independência e 779 da
República. -H. Castello Branco- Ot4vlo Gouvêa de Bulhões.
(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 42, DE 1976
(N9 1.794-8/76, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Altera disposições da Lei n9 6.082, de 10 de julho de 1974,
e d4 outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 A exigência da escolaridade prevista no inciso I do art.
59 da Lei n9 6.082, de IOde julho de 1974, não se aplicará às progressões funcionais dos atuais ocupantes dos cargos de Auxiliar Judiciário, que foram transpostos para essa categoria em decorrência de
aplicação da citada lei.
· Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Lei n9 6.258, ·de 29 de outubro de 1975, de conteúdo c finalidade
idênticos:
·
·
. "Na conformidade do disposto na lebra b do item I do
art. 49, da Portaria n9 132/73, os cargos de Auxiliar Judiciá·
rio, poderiam integrar as classes A e B da Categoria de Técnico JudiCiário, hàvendo vigas nalotaçio. O dispositivo consi- ·
derou, assim, os ocupantes daqueles cargos como clientela
secundária da Categoria de Técnico Judiciário, em igualdade
de condições com ocupantes dos antigos cargos de Oficial
Judiciário, clientela originária daquela nova Categoria
Funcional.
Com fundamento nesse dispositivo, vários Auxiliares
Judiciários tiveram seus cargos transformados em Técnico
Judiciário "A", independentemente das exigências para o ingresso futuro naquela categoria.
Ocorre, entretanto, que em virtude da norma de caráter
permanente constante da primeira parte do art. 59 da Lei
n9 5.985/73, os antigos Auxiliares Judiciários que, por
Insuficiência da lotaçio de Técnico Judlc14rlo, tiveram seus
cargos transpostos para Auxiliar Judiciário ficaram impedidos de obter progressão funcional àquela Categoria, sem
o preenchimento destes requisitos, como ocorreu com os cargos já citados.
· Impõe-se, assim, a edição de norma transitória excepcionando os atuais ocupantes da Categoria de Auxiliar Judiciário da incidência da norma de caráter permanente constante
do citado art. 59 da Lei n9 5.985, permanecendo, logicamente, a exigência para os futuros ocupantes dos cargos de
Auxiliar Judiciário."
LEGISLAÇÃO CITADA

MENSAGEM N9 25, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 5I da Consti~uição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor .Ministro-Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, o anexo projeto de lei que "altera disposições da
Lei n9 6.082, de 10 de julho de 1974, e dá outras providências".
Brasília, 18 de fevereiro de 1976.- Ernesto Gelsel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 939/75, DE DEZEMBRO
DE 1975, DO SENHOR MINISTRO-PRESIDENTE DO TRI·
BUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
A Sua Excelência o Excelentíssimo Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel
Digníssimo Presidente da República.

LEI N9 6.082, DE lO DE JULHO DE 1974
Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos GruposAtlvldades de Apolo Judlcl,rlo, Serviços Auxiliares, Serviços
de Transporte OOclal e Portaria, Artesanato, Outras Atlvldades de Nfvel Superior e Outras Athldades de Nfvel Médio,
dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais
Regionais Eleitorais, e d4 outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei.
Art. J9 Aos nlveis de classificação dos cargos integrantes dos
Grupos a que se refere esta Lei, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, criados e estruturados'
com fundamento da Lei n9 5.645, de lO de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa
I - Grupo-Atividades de Apolo Judiciário
Excelência o anexo anteprojeto de lei que alterá disposições da Lei
n9 6.082, de 10 de julho de 1974, a fim de que Vossa Excelência, se Níveis
Vencimentos
com o mesmo concordar, se digne encaminhá-lo ao Congresso NaMensais
cional, nos termos do art. 56 da Constituição Federal.
Cr$
Na elaboração do.anteprojeto, que mereceu aprovação unânime
do Tribunal Superior Elciioral, procurou-se corrigir situações de·
correntes da aplicação do novo Plano de Classificação de Cargos nas TRE - AJ-8 ...................................... 5.440,00
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais.
TRE- AJ-7 . .................................... 4.820,00
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência TRE- AJ-6 ..................................... 4.080,00
os protestos da minha alta consideração. - Xavier de Albuquerque, TRE- AJ-5 ..................................... 2.920,00
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
TRE- AJ-4 . .................................... 2.510,00
TRE- AJ-3 ..................................... 2.100,00
J ustiOcaçio
TRE- AJ-2 ..................................... 1.630,00
Serve de justificação a que foi apresentada pelo Supremo Tribu- TIÜ- AJ-1 ..................................... 1.360,00
nal Federal, ao encaminhar o projeto que veio a se transformar na
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-148Art. 29 As diárias de que trata a Lei n9 4.019, de 20 de dezem·
bro de 1961, e ·respectivas absorções bem assim as gratificações de
Níveis
Vencimentos
nível universitário, referentes aos cargos que integram os Grupos de
Mensais
que trata esta Lei, são absorvidas,. em elida caso, pelos vencimentos
CrS
fixados no artigo anterior.
§ )9 A partir da vigência dos atos de transformação ou transpo·
TRE - SA-6 ..................................... 2.380,00 sição de cargos para as Categorias Funcionais .do novo sistema,
TRE - SA-5 ..................................... 2.040,00 cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens
TRE - SA-4 ................................... ; . 1.630,00 especificadas neste artigo.
§ 29 Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários dos
TRE - SA-3 ...................................... 1.080,00
TRE - SA-2 .................................... ·... 950,00 Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Elei·
TRE - SA·I ....................................... 610,00 torais, à medida que os respectivos cargos forem transformados ou
transpostos para as Categorias Funcionais integrantes dos demais
GrupÔs·estruturados ou criados na forma da Lei n9 5.645, de 10 de
III - Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria
dezembro de 1970.
Art. 39 A grati.ficação adicional por tempo de serviço dos fun·
Níveis
Vencimentos
cionários dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais
Mensais
Regionais Eleitorais, que forem incluídos nos Grupos de que trata
CrS
esta Lei c nos demais estruturados ou criados na forma da Lei n9
TRE - TP-5 ..................................... 1.290,00 5.645, de lO de dezembro de 1970, será calculada de acordo com o
disposto no art. IOda Lei n9 4.345, de 26 de junho de 1964.
TRE- TP-4 ...................................... 1.080,00
Art. 49 Aos atuais funcionários que, em decorrência desta Lei,
TRE - TP·3 ....................................... 950,00
passarem
a perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que
TRE - TP-2 ....................................... 740,00
vinham
auferindo,
de acordo com a legislação anterior será asseguTRE - TP·I ....................................... 540,00
rada a diferença, como vantagem pessoal, nominalmente identifi·
câvei, na forma do disposto no art. 49 e respectivos parágrafos da Lei
Complementar n9 10, de 6 de maio de 1971.
IV- Grupo- .Artesanato
Art. 59 São requisitos para ingresso nas classes iniciais, além
da idade máxima de trinta e cinco anos:
1- para a Categoria Funcional de Técnico Judiciário, diploma
Níveis
Vencimentos
de
Bacharel
em Direito;
Mensais
11- para a C~tegoria Funcional de Taquígrafo Judiciário, di·
CrS
ploma ou certificado de conclusão de curso superior, ou habilitação
legal
equivalente, da área das Ciências Humanas e Sociais e das Le·
TRE- ART-5
2.100,00
TRE- ART-4
1.630,00 tras, correlacionadas com as atribuições da Categoria Funcional,
TRE-ART-3
1.290,00 além da correspondente formação especializada;
111- para a Categori~ Funcional de Auxiliar Judiciário, certifi·
TRE-ART-2
880,00
TRE-ART·I
540,00 cado de conclusão do ciclo colegial ou ensino de segundo grau, ou de
nível equivalente, e prova de matrícula no segundo período letivo, no
mínimo, de um dos cursos superiores de Direito, Economia, Conta·
V- Grupo-Outras Atividades de Nível Superior
bilidade ou Administração.
IV- para a Categoria Funcional de Atendente Judiciário, certiNíveis
Vencimentos
ficado de conclusão do curso ginasial ou oitava série do primeiro
Mensais
.grau ou de nível equivalente.
CrS
V- demais exigências constantes das instruções reguladoras de
TRE-NS· 7 .................... :. . . .. .. . . . .. . . . . . 5.570,00 concursos, inclusive no tocante a formação profissional especiali·
TRE- NS-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.960,00 zada.
Art. 69 As funções integrantes do Grupo·Direção e Assistência
TRE- NS-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.620,00
TRE- NS-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.080,00 Intermediárias, necessárias aos serviços dos Tribunais Regionais
TRE- NS-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.870,00 Eleitorais, serão criadas na forma do art. 59 da Lei Complementar n9
TRE- NS-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.460,00 IO, de 6 de maio de 1971, adotados os princípios de classificação e
TRE-NS-I.; .................................... 3.120,00 níveis de valores vigorantes no Poder Executivo e dentro dos limites
das dotações orçamentárias.
Art. 79 As Chefias das Zonas Eleitorais das Capitais dos
VI -Grupo-Outras Atividades de Nfvel Médio
Estados e Distrito Federal, serão exercidas por ocupantes de funções
Níveis
integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI).
Vencimentos
§ 19 O preenchimento das funções de DAI de que trata este
Mensais
artigo fica condicionado à vacância das Chefias efetivas correspon·
CrS
dentes.
TRE- NM-7
§ 29 Aplica-se aos atuais ocupantes efetivos dos cargos de Chefes
2.380,00
TRE- NM-6
2.240,00 de Zona Eleitoral o disposto no art. 79, item I, da Lei n9 6.006, de 19
TRE- NM-5
2.040,00 de dezembro de 1973.
TRE- NM-4
1.760,00
§ 39 O disposto no parágrafo anterior somente vigorará a par·
TRE- NM-3
1.420,00 ti r da data da implantação, nos respectivos Tribunais Regionais Elei·
TRE- NM-2
1.080,00 torais, do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias.
TRE- NM·i
610,00
Art. 89 Os aluais cargos em comissão de Secretário da Presi·
dência, símbolo PJ, dos Quadros das Secretarias· dos Tribunais
II - Grupo-Serviços Auxiliares
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-149Regionais Eleitorais, da Guanabara e Minas Gerais e de Secretário dos Quadros Permanentes das respectivas Secretarias, as funções
do Presidente, s!mbolo PJ-3, do Quadro da Secretaria do Tribunal atualmcnte desempenhadas por Auxiliares de Cartório, com cstabili·
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, passarão a corresponder a dadc reconhecida à data da publicação desta Lei, cm cargos vagos,
resultantes de transposição, transformação ou criação por lei.
funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias.
Art. 16. Os funcionários excedentes, existentes nos Tribunais
Art. 99 Os servidores aposentados que satisfaça'm as condições
estabelecidas para a transposição de cargos no Ato de estruturação Regionais Eleitorais, passarão a integrar os respectivos Quadros
do Grupo respectivo farão jus à revisão de proventos com base no Permanentes, nos Grupos de Categorias Funcionais corrcspon·
valor do vencimento fixado para o nível inicial da correspondente dentes, cm cargos vagos, resultantes de transposição, transformação
ou criação por lei.
Categoria Funcional, no novo Plano de Retribuição do Grupo.
Art. 17. Os vencimentos fixados no art. 19 desta Lei vigorarão
§ 19 Para efeito do .disposto neste artigo, será considerado o
cargo efetivo ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, inci- a partir da data dos Atos de inclusão de cargos no novo sistema, a
dindo a revisão somente sobre a parte do provento correspondente que se refere o § 19 do art. 29
Art. 18. Os ocupantes de cargos que integrarem 'as classes das
ao vencimento básico e ficando suprimidas todas as vantagens, grati·
ficações, parcelas e quaisquer outras retribuições que não se Categorias Funcionais dos Grupos a que se refere esta Lei ficarão
sujeitos ao regime de quarenta horas semanais de trabalho.
coadunem com novo Plano de Classificação de Cargos.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos integrantes do
§ 29 O cargo que servirá de base será o da classe inicial da Cate·
geria Funcional para à qual tiver sido transposto o cargo das Grupo-Outras Atividadcs de Nível Superior ficarão sujeitos à jorna-·
da de trabalho estabelecida pelas Secretarias dos Tribunais Regi·.
mesmas denomin;ações e atribuições daquele em que foi aposentado.
§ 39 A revisão dependerá da existência de recursos orçamen- onais Eleitorais, de conformidade com as necessidades do serviço,
tários suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimada a observado o mínimo de trinta horas semanais.
Art. 19. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as Instruções
transposição de todos os servidores na atividade, de todos os Grupos
necessárias, a serem observadas pelos Tribunais Regionais Elei·
em que ocorrer a inclusão mediante transposição.
. § 49 Os novos valores dos proventos serão devidos a partir da torais, para o cumprimento da presente Lei .
publicação do ato de revisão.·
.Art. 20... Observado o disposto nos arts: 89, inciso III, e 12 da
. Mt. IO. Aos atuais funcionários, mediante petição a ser forma- Lei n9 5.645, .de lO de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da
lizàda junto ao órgão do pessoal, no prazo de trinta dias, contados aplicação desta Lei serão· atendidas pelos recursos orçamentários
da publicação desta Lei, será facultado permanecer nos cargos de próprios dos Tribunais Regionais Eleitorais, bem como por outros
que são ocupantes efetivos, com os direitos, vantagens e obrigações recursos a esse fim destinados na forma da legislação pertinente.
da situação anterior, passando a integrar Quadro Suplementar, em
Art. 21. .· Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
extinção. Juntamente com os cargos ocupados pelos que não logra· revogadas as disposições cm contrário.
rem habilitação no ·processo seletivo, a ser disciplinado pelo Tribunal
Brasrtiai. lO· de julho de 1974; 1539 da Independência e 869 da·.
Superior Eleitoral.
República. '- ERNESTO GEISEL - Armando Falcio - José
, Art. 11. Os funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e dos Carlos Soares Freire- Joio Paulo dos. Reis Velloso.
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Tribunais Regionais Eleitorais, que se incontrarem à disposição de
(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)
outros órgãos da Justiça Eleitoral, na data da publicação desta Lei,
poderão concorrer à transformação ou transposição dos cargos de
PARECERES
. q'ue são ocupantes, nos órgãos em que estiverem prestando serviços,
passan,do a integrar os correspondentes Grupos de Categorias
PARECERES N9S 419 E 420, DE 1976
FLinciomiis nosrespectivos Quadros Permanentes, caso haja concor·
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 65, de 1974, que
dânciado órgão de origem.
"altera o artiRO 59, da Lei n9 3.807, de l6 de a1osto de 1960 e
Párágrafo único.. Poderão igualmente concorrer à transposid' outras proYldênclas".
çã~ ou transformação dos respectivos cargos efetivos do Quadro
Permanente os funcionárià's de outros órgãos da Administração
PARECER N9 419, DE 1976
Públida, que se encontrem prestando serviços aos Tribunais Rcgio·
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
nais Eleitorais na qualidade de requisitados, desde que haja concorRelator: Senador Heitor Dias
dância do órgão de origem.
Animado do propósito de ampliar a faixa de proteção do seguro
Art . .12. Os funcipnários do Quadro Suplementar do Tribunal
social, de modo a fazê-lo abranger todos os indivíduos que exerçam
Regional Eleitoral da Guanabara passarão a integrar o Quadro
atividade laboral, independentemente da natureza desta, o ilustre
Permanente do mesmo Tribunal. no Grupo-Apoio Judiciário edema·
Senador Nelson Carneiro submete à apreciação desta Casa Legislati·
is Grupos de Categorias Funcionais; correspondentes aos cargos de va, o projeto em ellame, que equipara aos trabalhadores autônomos
que são ocupantes, observadas as disposições pertinentes à trans· · os empregados de representações estrangeiras e de organismos
formação ou transposição dos mesmos.
oficiais estrangeiros ou internacionais que funcionam no Brasil, bem
Art. 13. Os funcionários do Quadro Especial do Tribunal
como os ministros de confissão religiosa e os membros de
Regional Eleitoral do Distrito Federal passarão a integrar o Quadro
congregações religiosas, para os fins previstos na Lei Orgânica da
Permanente do mesmo Tribunal, no Grupo-Serviços Auxiliares c de·
Previdência Social (art. 59,§ 19, cf a redação da Lei n9 5.890/73).
mais Grupos de Categorias Funcionais, correspondentes aos cargos
O projeto, se convertido cm Lei, transformará em segurados
de que são ocupantes, observadas as disposições pertinentes à trans·
obrigatórios,
para o regime de LOPS, os membros de congregações
formação ou transposição dos mesmos.
religiosas e os ministros de confissão religiosa, compreendendo, pela
Art. 14. Os cxtranumerários, com estabilidade reconhecida,
amplitude do seu texto, também os professores dessas congregações
existentes nas Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, pasindependente da crença, culto ou religião, que professem, como faz
sarão a integrar os Quadros Permanentes respectivos, nos Grupos de
questão de salientar, em sua justificação, o ilustre autor da proposta.
Categorias Funcionais,· correspondentes aos cargos de que são
Nota-se, desde logo, que o projeto exclui da parte final do§ 19,
ocupantes, observadas as normas pertinentes à transformação ou
do
art.
59, da Lei n9 3.807/60, a ressalva de que esse regime
. transposição dos mesmos.
previdcnciário não abrange as pessoas sujeitas, obrigatoriamente, a
Art. 15. Os Tribunais Regionais Eleitorais, na implantação do
regime próprio dc'prcvidência social.
Plano de Classificaçiio, aproveitarão no Grupo Serviços Auxiliares,

=
-ISOA.tsim, na· prática, teremos .o inconveniente de dupla ou at~ tri·
A certo trecho de sua justificativa o eminente Autqr do Projeto
pia vinculação prcvidcnciária, caso o empregado consiga acumular, esclarece que a sua iniciativa "não visa somente os padres c pastores,
licitamente, mais -de um emprego abrangido pelo respectivo sistema senão, também, professores membros de congregação religiosa de
qualquer crença, culto ou religião,' seja católica,' protestante ou
de previdência.
Nessa linha, o projeto rompe com a nossa tradição legislativa, quaisquer outras". E acrescenta:
cm matéria prcvidcnciária, eis que a Lei Orgânica, desde '1960, exclui
"A proposta tem toda procedência se atentarmos para o
do seu regime todos aqueles que estiverem sujeitos a regimes prófato
de que não só na Igreja Católica, mas, também, cm
prios de previdência social, ex ri dos seus arts. 3•, I, la flae c 5•, § I'
outras religiões, são facilmente encontráveis· dioceses ou
cfc os arts. S•, § único, la flae c 7•, I, também parte final, do Regulaigrejas que remuneram seus sacerdotes c pastores, sem que,
mento da Lei n' 3.807, de 28-8-60, .com as alterações introduzidas
entretanto,
estes tenham vinculo de emprego. 'ora; se não têm
pela Lci.n• 5.890, de 8,dcjunho de 1973 (Dec. 72.771/73).
vinculo cmprcgatlcio, só podem ser profissionais autónomos,
• Além disso, cqmo a legislação atual já permite a filiação prcque prestam seus serviços de modo continuo sem nenhuma
videnciâria, sob forma facultativa, às pessoas que o projeto pretende
subordinação de natureza laboral".
vincular à Previvência Social, temos que a proposta não reveste
alcance .de :vulto: que justifique alteração tão profunda na própria
Em que pese o acerto das afirmativas do ilustre Senador Nelson
eoncepçào da legislação prcvidenciâria brasileira.
Carneiro, parece-nos que o projeto é inviável face à sua redundância.
Ressalte-se, aiqda, que essas llltiiiW peuou, quudo exercem
A Lei n' 3.807/60, ao definir o trabalhador autónomo, para o~
outro empreao oa"atlridade IDdwda no reaJme da PreYidêada (art. 7'1, §
efeitos previdcnciários, assim se expressa na letra c do art. 4•:
únicb, do Regulamentõ aprpvado pelo Decreto n• 72. 771/73), Sio
,Mpraclol obrlpl6rl01 no que concerne ao referido emprego ou
"c) o que exerce habitualmente, c por conta própria,
atividadc profissionalmente remunerada ... , o que presta, sem
atividade.
relação de emprego, serviço de carátcr eventual a uma ou
Ora, como - pelo menos com relação aos professores a que se
mais empresas; o que presta serviço remunerado mediante rerefete a justi.ficatjYU db projeto em estudo - tais pessoas exercem
cibo, cm carátcr eventual, seja qual for a duração da tarefa",
outrc.cmprcgo ou atividade no Brasil, sendo raríssimos os casos de
Logo a seguir o artigo 5• determina:
ausência total de outro vinculo cmpregatlcio, caso extremos cm que,
"Art. 59 São obrigatoriamente segurados, ressalvado o
de qualquer maneira, lhes seria permitida a inscrição facultativa já
disposto no artigo 3•:
aludida.
I -·os que trabalham como empregados, no território
Do' exposto, quer-nos parecer que o projeto cm exame, conquannacional;
to formalmente bem estruturado e sem vicio de inconstitucionalidade, é inconveniente, pelo que somos pela sua rejeição.
11-;........................................... .
Sala das Comissões, em li de setembro de 1974. - Daalel Krle111- .......................................... .
IV- os trabalhadores autónomos."
ltf,· Presidente- Heitor Diu, Relator _-'Mittos Leio, vencidoCarlot Uadembera, vencido - Wlboa GoDÇal•es - Gustno
Pelo cotejo desses dois dispositivos, temos que o sacerdote, o
Capaaema -ltalfYio Coelbo- José Saraey, vencido.
pastor ou qualquer outro membro de congregação religiosa, desde
que exerçlim atividade profissional remunerada, são, obrigatoriaPARECER N• Gl, DE 1976
mente, segurados, c, portanto, contribuintes da previdência social.
Da CÓmiiUG de LeaJslaçio Sodal
Não importa que tenham ou não vinculo empregatlcio ou que a
sua atividadc seja continua ou eventual. Serão, sempre, ou cmpre·
Rela10r do naddo - Setwlor Acdoly Filho
gados comuns ou autónomos. Portanto, o sacerdote que num colégio
I. O Projeto de Lei n' 65/14, de iniciativa do.Sr. Senador Nel- presta serviço remunerado de professor, por exemplo, se não tiver
son Carneiro, visa- a inCluir entre os equiparados aos trabalhadores vinculo cmprcgatlcio, terá de contribuir, obrigatoriamente, como
autônomos,.para os fins da Previdência Social, os ministros de confis- autónomo, para a previdência social.
são refigiosa e membros de congrêgaçõcs religiosas.
·
A equiparação pretendida no projeto é, assim, dcsnecc~sâria e
Consoante melhor entendimento, o seguro social deve dar redundante, pois a hipótese já está contemplada na Lei.
cobertura a ~qdos que cxerça'm qualquer atividade licita na comuniRestaria, entretanto, uma observação. Seria para o caso do
dade. !'I'esse sentido veio. evoluindo a nossa legislação previdenciária, membro da congregação religiosa que, embora exercendo atividade
qu= passou a atingir'ã·um nOmero eada vez máior de individues, cuja profissional, não recebe remuneração.
ins!=riqo na instituição de seguro social convêm seja obrigatório,
Para estes, permite a Lei Orgânica da Previdência Social a sua
quer llor ser isso favprávcl Aentidade seguradora, quer por ser útil
filiação "facultativa", ex Yl do artigo 161.. A contribuição desses
ao individuo c, à 'saciedade. O seguro social não é só de intcr~sc indi- segurados, ai sim, está equiparada à do trabalhador autónomo,
viduai, mas sobretOdo da· comunidade.
conforme se vê do artigo 69, item V, combinado com o artigo 13 da
2. Entende, por isso; a Comissão que o Projeto é conveniente, Lei n• 5.890/13.
opinando-se pela sua aprovação.
Em resumo: se as pessoas objctivadas no projeto exercerem ativiSala das Comissões, 3 de junho de 1976. - Senador Jeué
dadc remunerada, com vinculo cmpregatlcio, serão · segurados
Freire, Vicc•Presidente, no cxcrclcio da presidência - Senador comuns; se não tiverem o vinculo, serão, obrigatoriamente,
Àccjoly Fllbo, Relato~ - Senador Nel110n Carneiro - Senooor
segurados autónomos c, se não receberem remuneração, poderão se
Mendes Ca,aale - Senador Henrique· de La. Roc:que - Senador filiar, facultativamente, como se autónomos fossem.
Fruco Maptoro.
Nessas condições, cm que pesem os elevados propósitos do
Autor, somos pela rejeição do projeto.
VOTO VENCIDO. EM SEPARADO, DO SR. SENADOR
Sala das Comissões, em 3 de junho de 1976.- Domlclo Gondlm.

o

DOMIC!O GONDJM:·

!:. de autBria: do

ilustre Senador Nelson Carneiro o projeto cm
exame, que,' alterando o § I• do art. 5• da Lei n• 3.807/60, Lei Orgânica da Previdência' Saciai, pretende equiparar aos trabalhadores
autónomos ''os ministroS de CCP~lfissão religiosa c membros de
congrcgaçõc~ religiosas".

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
Na sessão de 2 do corrente, a Presidência determinou o arquivamento, nos termos regimentais, do Requerimento n• 504, de 1975, do
Sr. Senador Itamar. Franco, solicitando informações ao Banco Nacional de Habitação a fim de instruir projeto cm tramitação nesta

I
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-151Casa. Tendo, entretanto, chegado na presente data offcio enca·
minhando os esclarecimentos solicitados, a Presidência resolve desar·
quivar a matéria, proceder à juntada do documento ao processo e
encaminhar cópia ao requerente.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) comunicação que será lida pelo Sr. J9.Secretârio.
~lida

Sobre a mesa,

a seguinte

Em 8 de junho de 1976.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de col)'lunicar a Vossa Excelência, de acordo com
o disposto no art. 43, alfnea a, do Regimento Interno, que me
ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 7 de junho de 1976,
para breve viagem ao estrangeiro, em caráter particular.
Atenciosas saudações- Lulz VIana Filho, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência fica
ciente.
Sobre a mesa, projetas de lei, que serão lidos pelo Sr. 19Secretârio.
São lidos os seguintes

b) para os agentes ou trabalhadores autónomos é para os profis·
sionais liberais, numa importância correspondente a 10% (dez por
cento) do maior salário mínimo vigente no País.
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· (Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação
Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO·N9 145, DE 1976
Autoriza o Poder Executivo a transferir para o Museu
Mariano Procóplo o vagio de Transporte pessoal utilizado
pelo Imperador Pedro II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 E:. o Poder Executivo autorizado a tomar as providên·
cias necessárias à transferência, por doação ou qualquer outro meio
de alienação admitido em direito, do vagão de transporte pessoal,
utilizado pelo Imperador Dom Pedro II, presentemente à disposição
da Rede Ferroviária Federal S.A., para o Museu Mariano Procópio,
localizado na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
J ustlfieaçio

PROJErO DE LEI DO SENADO N9 144, DE 1976

O vagão imperial, utilizado pelo Imperador Pedro II e sua famí·
lia, se encontra no galpão da Rede Ferroviária Federal S.A., na esta·
ção Francisco Bernardino, em Juiz de Fora, para onde foi transferi·
do logo após SJa descoberta em um pátio da antiga Central do· Brasil,
:m
Belo Horizonte.
O Congresso Nacional decreta:
Essa peça, de extraordinário valor histórico, tem sido motivo de
Art. J9 A alfnea "b", art. 580, da Consolidação das Leis do numerosas tentativas da edilidade de Juiz de Fora, no sentido de
obter a sua remoção para o Museu Mariano Procópio, onde ficaria
Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:
em condições mais adequadas de proteçào, além de possibilitar a
"b) para os agentes ou trabalhadores autónomos e
permanente visitação pública. Essas iniciativas, entanto, não logra·
para os profissionais liberais, numa importância entre 10 e
ram, até hoje, qualquer êxito, permanecendo a valiosa peça em situ·
50% do valor do maior salário mínimo vigente no País;"
ação de quase nenhuma valia, lançada a um depósito, que, por certo,
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua pulbicação.
carece dos elementos de conservação indispensáveis à manutenção
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
de sua incolumidade.
Daí a presente proposição, a fim de que possam ser tomadas as
J ustlficaçio
providências cabíveis à espécie e tão necessárias à preservação desse
A contribuição sindical, a que se refere o Capítulo III, do Título , elemento que integra o acervo da cultura histórica de nossa pátria.
V, da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente o seu art. Sala das Sessões, em 8 de junho de 1976.- Senador Itamar Franco.
580, é a principal fonte de recursos a permitir a existência, funcio·
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes,
namento, atuação das entidades s(ndicais.
Comunicações e Obras Públicas, de Educação e Cultura e de
~ natural que quanto aos empregados comuns essa contribuição
Finanças.)
seja fixada em nível parcimonioso, como, aliás, está consignado na
alfnea "a", do referido artigo 580. Contudo, tratando-se de agentes
ou trabalhadores autónomos e profissionais liberais, queremos crer
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os projetas serão
que essa contribuição pode ser elevada a até cincoenta por cento do publicados e remetidos às comissões competentes. (Pausa.)
valor do maior salário mínimo vigente, sem que isso represente encar·
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
go insuportável.
~ assim que pensa e reivindica o Sindicato dos Químicos do
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o se·
Recife, razão por que, encampando·lhe a idéia, ofereço à considera·
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
ção da Casa este projeto de lei.
dores:
Sala das Sessões, em 8 de junho de 1976. -Nelson Carneiro.
Em várias oportunidades, nos últimos dias, Senadores nordcsti·
LEGISLAÇÃO CITADA
nos têm focalizado, nesta Casa, a estiagem que assola, parcialmente,
aquela região, reclamando providências efetivas e urgentes por parte
DECRETO-LEI N9 5.452, DE J9 DE MAIO DE 1943
do Governo Federal.
Aprova a Consolldaçio das Leis do Trabalho.
Por duas vezes abordei o tema, dando o testemunho do que me
fora dado observar no meu Estado, sugerindo soluções para ame·
nizar a angústia e o sofrimento de milhões de cearenses .
No último dia 3, fiz-me porta-voz de algumas reivindicações das
Art. 580. A contribuição sindical serú paga de uma sõ vez
áreas mais diretamente afetadas. pela ausência das chuvas, submeten·
anualmente, e consistirá:
a) na importância correspondente à remuneração de um dia de do-as ao exame da SUDENE e do Departamento Nacion'al de Obras
trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida Contra as Secas, ao mesmo tempo em que expressava a minha
esperança de que fossem elas viabilizadas.
rem uneraçilo;
"Altera a redaçào da alínea "b", do artigo 580, da Con·
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9
5.452, de ]9 de maio de 1943."

................ ...................... .................... .
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-152Lamentei, por outro lado, que o Projeto Sertanejo - apontado
como a melhor solução para a atual conjuntura ...; ainda estivesse na
dcpcndencia de apreciação por parte do Conselho de Descnvolvimen·
to Económico.
Ressalte-se que a apreensão das comunidades do Polígono
amplia-se a cada instante, quando os !ndices pluviométricos vão escasseando, com reflexos .danosos para a agricultura c a pecuária.
O Ministro Rangel Reis, a cuja Pasta se acham vinculadas as
agências dcsenvolvimentistas do Nordeste, percorreu alguns dos
munic!pios mais prejudicados pela seca, acertando medidas de
socorro às vitimas do flagelo.
Durante a sua permanência, de 36 horas, no território alen·
carino, foi-lhe cntr~guc circunstanciado Memorial pela Associação
de Engenheiros Agrônomos do Ceará - entidade a cuja frente se
acha o Deputado Francisco Diógcnes Nogueira, conceituado estu·
dioso das questões agrárias e coordenador das principais sugestões
encaminhadas ao Ministério do Interior.
No importante documento, foi acentuado que:
"... desde a seca passada, a exemplo do Plano de Sugestão ao Governo do Estado do Ceará em 1970, a classe firma·
se na convicção de que os nordestinos devem ser assistidos no
lugar de suas atividades, nos campos e fazendas onde se
encontrem com as suas famnias, sem aquele deslocamento
opressivo que desarticulou, matou, disper~ou todas as energias e deixou o homem vencido, sem mais alento para voltar c
prosseguir cm suas atividades."
Referindo-se às controvertidas frentes de serviços, entende a
Associação que elas seriam "uma complementação ao esforço dircto,
ingente, corajoso c de profundidade, que não deve deixar de ser
cumprido".
Por sua vez, é defendida a orientação segundo a qual os programas governamentais atincntes à intempérie deveriam ter caráter
preventivo, passando a constituir atuação constante e normal.
Detendo-se, especificamente, no Projeto Sertanejo, o Memorial
dos agrônomos cearcnscs condena a hesitação com que se defronta o
Governo para utilizá-lo como modalidade de assistência ao homem
do campo, nas faixas territoriais alcançadas pela total falta d'água.
E vai asseverado textualmente:

para a implantação dos planos integrados, compreendendo a
irrigação, a drenagem c a fertilização;
2. ql!e, sem qualquer solução dé continuidade, scja111
implantadas as estruturas hidráulicas. de grande c médio porte, destinadas a cobrir toda a área irrigávcf, de acordo rm as
características dos projetos;
•
·· ·
3. que, de acordo com o condicionamento ag~~mico, .
promova-se a _cx~cução dos tr~balhos. de. sistema~iaçãp .~~~~
terras a serem 1mgadas pelos mctodos mdtcados; ·,
··
4. que, desde já, proceda-se a amplos trabalhos. de tr~i·
namcnto de pessoal em todos os níveis, para os mesmos fins,
principalmente no Nordeste, onde o problema irrigatório,
por condições ecológicas, oferece grande complexidade, tcn•
do-se sempre cm mira a oportunidade da irrigação conscrvacionista;
.
S. que, considerando a importânci~ da· organiia~ão daS
comunidades rurais c a necessidade de que· a mesma .se faça
cm bases de reformas estruturais, de conteúdo sentido humano, sejam adotados modelos consoante as condições brasi·
!eiras, em projetos atualizados e bem definidos. ;: ; ·
·...
6. complementando .estas indicações, ~ aindà·dc abs~iu
ta prioridade levar cm consideração •à: rcgid11rização · das
águas dos rios, para evitar que novas tnchcntc~ ocorrartf de
modo a causar grandes préjuízos às culturas, sôlos' c. benfcito·
rias, como aconteceu cm 1974, no perímetro dC'iíTigiição cm
MoradaNova."
,...

c

Empenhando-se na adoÇão de várianecomendaÇões, ·reputadas
indispensáveis, a Associação dos· Engenlieiros Agrônomos do Ceará
considera que, no âmbito do crédito rúral,;'por exemplo, devem ser
assentadas "providências saneadoras", entre as quais:
' ·
"concessões de novos empréstimos aos pecuaristas: medi:antc
a apresentação de projetos simples, sem mais· detalhes c for·
malidades, tendo em vista enquadrar as unidades produtivas
e prepará-las para a produção."
. . .
.: . , .

.cóla~so

No que tange às determinações destinadas a evitar o
da
produção de carne e o sacriflcio das reservas da· criação, são considerados necessários:
·
' ·
I. Empréstimo para a retenção do boi gordo e da· ~ria, a
exemplo do que se fez em 1974;
2. cstocagem do boi através:da frigorificação;
3. racionalização e desenvolvimento da piscicultura e
pesca nos açudes e águas interiores.

"O que se faz necessário é encarar de frente, decidir
desde já com os elementos disponíveis, com os recursos de
programas cm mãos, pois, o que é de estarrecer é a hesitação,
a indecisão, o medo de enfrentar as justas c necessárias iniciativas, procedimento dos tempos idos c superados, quando as
agências de desenvolvimento eram inexistentes, passando os
responsáveis a uma atitude de fuga, que não pode se repetir
agora."

Além disso, a mobilização de pessoal técnico é classificada como fundamental, dentro de uma nova filosofia de trabalho, exigida
pela realidade nordestina.

Evidenciando entusiasmo pelo trabalho de irrigação levado a
efeito no Nordeste c citando o pcr!mctro de Morada Nova como
"empreendimento por todos os títulos louvável", os agrônomos do
Ceará ressaltam que:

~de cr:r-~e, Sr. Presidente, que o Ministério do Interior aprecie,·
com a. urgcncta P?Ssível, o Memorial dos Agrônomos cearenses,
aprov:ttando, se nao todas pelo menos grande parte das oportunas
sugcstoes formuladas.

" ... não pode a irrigação continuar limitada a uma
espécie de sala de visitas para demonstração simples de resultados cm reduzido campo de açilo."
Com uma atuaçiio marcada pela preocupação cm acelerar o
desenvolvimento agrário, a dinâmica Associação, já em 1971,
quando se efctuou, em Fortaleza, o VIl Congresso Brasileiro de
Agronomia, alinhou seis itens com indicações básicas, os quais per·
mancccm atualizados, à espera de cabal acolhimento por parte dos
setores governamentais competentes.
Os itens em referência, discriminados no Memorial de 24 de
maio passado, são os seguintes:
"I, que se promova a execução integral do plano
programado, ultimando-se os trabalhos de infra-estrutura

O Sr. Vlrctllo T'Yora (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso
prazer,

. .o Sr. Vlratllo T'vora (ARENA- CE)_; Acompanhamos o Sr.
Mmtstro Rangel Reis, na viagem que fez a terra de V. Ex•. Nos
contactos que teve com o representante dessa entidade, o Deputado
Estadual, Agrônomo Nogueira Diógenes, temos bem presente na
mente os comprom!ss.os assumidos por S. Ex• perante nossa terra.
Não tenha V, Ex• duvtdas de que S. Ex•, o Ministro, que não é de fa·
zer promessas vãs, deixou bem claro que várias dessas sugestões eram
construtivas, úteis, e iam ser aceitas, outras seriam objeto de estudos,
c algumas, realmente, estavam fora de seu alcance, como o demons-
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dizem, mas justamente ciente de que as frentes de serviço, por cxcm·
pio, deveriam ser abertas no momento oportuno. Em Tauâ, a situação exigia uma imediata ação, e isso foi feito. Hoje mesmo, no
Munic1pio que é muito caro a V. Ex•, o de Morada Nova, jâ pela
manhã, as turmas respectivas do Estado c do DNOCS para lã se
dirigiram, para aqueles distritos mais' afetados, fora do perímetro de
irrigação, como, por exemplo, lbicuitinga, para dar assistência
necessária. Ao homem público é preciso muita serenidade c, ao
mesmo tempo, muita sensibilidade, para que faça o socorro à seca no
justo momento, nem antes, nem depois da hora; nem antes, porque
provoca corrida c nem depois, porque é desumanidade. Essas as
explicações que queríamos dar a V. Ex•, associando-nos às suas justas preocupações, que são, aliâs, de todos os nordestinos da zona
semiârida.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço o
aparte de V. Ex•, nobre Senador Virgílio Távora que, na qualidade
de representante nordestino, aqui tem trazido a debate problemas
relacionados com a estiagem que assola a nossa região, anunciando,
inclusive, aquelas providências governamentais destinadas a socorrer
as vítimas do flagelo.

·.0 Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
· O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso
prazer.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador Mauro Benevidcs,
os jornais de hoje anunciam que, na cidade de Itaporanga, extremo
sertão da Paraíba, que já se confina quase com o Ceará, houve, na
última feira de sábado, uma invasão - 450 pessoas. Fam11ias
modestas e honestas, famintas, tiveram que saquear casas comer·
ciais, açougues, em busca de mantimentos. Essa causa era tão humana, tãojusta, que os próprios comerciantes não encontraram sequer condições de revidc ou de resistência. Limitaram-se a usar o
ardil de mandarem que as crianças soltassem bombas juninas na esperança de afungentar a multidão. E os jornais anunciam que a ci·
dade de Boaventura haverá de sofrer uma invasão semelhante, na
feira de amanhã. Isto tudo é profundamente triste para mim, porque
Boaventura é a cidade em que eu nasci, e Itaporanga a em que me
criei. E digo isto, porque, embora dali afastado há mais de vinte
anos, avalio a situação de empobrecimento dessa gente, tão digna c
trabalhadora, gente que cu conheço, gente de cujo, .seio saí. Veja, V.
Ex•: ao longo desses anos, é como se nada tivesse sido feito. Basta
um pouco de seca, para que a miséria chegue de maneira a mais vio·
lenta. E nem se diga que estradas resolvem o caso, porque, há tempos, já está asfaltado de João Pessoa até ltaporanga, c, ainda hoje vemos os mesmos dramas, os mesmos sofrimentos, a mesma desolação. O apelo de V. Ex•, portanto, é extremamente justo. Acho que
o Executivo Federal tem que atender a essa situação, mas de maneira
urgente, sob pena de se· comprometer seriamente no conceito •nacio·
na!, porque, enquanto há fome c miséria lá, os campos de Goiâs c do.
Paraná estão abarrotados de cercais, sem preço algum. Observe V.
Ex• que nem o problema do abastecimento o Governo Federal rcsol·
vcu . no País. Arroz não tem preço cm Goiás; feijão não tem preço
cm Rio Negro, no Paraná - estão vendendo a quatro cruzeiros o
quilo, e no Rio de Janeiro, vendem a dezesseis cruzeiros, e. falta no
Nordeste. De forma que é um apelo justo o de V. Ex•, merece ser
atendido, porque é um fat.o que afronta. Isso, no exterior, pesa c com·
promete muito mais o nosso conceito, do que essas falsas imagens de
que somos uma potência emergente.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador
Leite Chaves, é francamcntc'lastimávcl ·que, ainda agora, cm plena
era do plancjamcnto, quando os fenômenos climáticos podem ser
previstos com razoável precisão, ainda se repitam essas cenas que
marcaram a angústia c o sofrimento do Nordeste, cm épocas
passadas. Não foi ap'cnas na cidade paraibana de Itaporanga -, que

se registrou invasão de flagelados; também cm nosso Estado, no
Munic1pio de lguatu, ocorreu fato semelhante, divulgado por toda a
imprensa nacional e, inclusive pelo jornal O POVO de Fortaleza, cm
primeira página, que diz:
INVASÃO DE FLAGELADOS EM IGUATU
Cerca de 11 S flagelados invadiram ontem, às IOh30min,
a cidadé de .lguatu c os comerciantes fecharam as portas dos·
seus estabelecimentos, quando a situação esta propensa a se
agravar. Os agricultores famintos procediam do distrito de
Quixclô, a 20 quilómetros da cidade. Durante toda tarde o
comércio esteve fechado.
·
'
Os flagelados chegaram a lguatu em caminhões e alome·
raram-se no centro comercial. Sua permanência demorou
muito e a Policia teve que entrar em ação, para impedir
excessos; Minutos depois, a situação foi contornada, quando
as autoridades municipais resolveram. <lar a cada flageladb
uma diária de 12 cruzeiros, até quando fosse providenciada
uma frente de serviço. O Prefeito de lguatu, Adi! Mendonça,
encontrava-se .em Fortaleza e às primeiras horas da tarde,
tomou conhecimento do caso. Está agora providenciando
junto aos órgãos governamentais uma solução para 0
,problema.
Até crianças c mulheres acon1pauharam os homens na
invasão ao comércio di: lguatu .. ç_:mdo a situação foi
contornada, os flagelados regressaram a Quixelô, esperan·
çosos de que seus problemas seriam resolvidos com o
emprego de todos em frente de serviço.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Permite V. Ex• um apnrte~
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com muito
prazer.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- V. Ex• sabe do meu grande
interesse cm focalizar o assunto irrigação, tema de que o eminente
Senador pelo Estado do Ceará se ocupou no ano passado; foi e tem
sido objcto de minhas preocupações..
No meu entender será a solução para o grave flagelo das secas
cm nossa região, sobretudo tendo cm vista aquela quantidade imensa
de água que temos represada - cm meu Estado, por exemplo - em
grandes açudes que apenas servem à pesca.
V. Ex• é conhecedor de que doença cm pessoa de minha fam11ia
vem impedindo o discurso que desde o ano passado venho anunciando, c que pretendo fazer, se Deus me ajudar, ainda antes do
término deste mês.
Ouvindo o discurso de V. Ex• sobre o Projeto Sertanejo, bem
como o aparte do L:'idcr do Governo, Senador Virgílio Távora,
transmitindo as promessas do Ministro do Interior, acredito seja
uma verdade o que neles se preconizam. Mas, a meu ver, os operários não devem ser enviados para as frentes de trabalho, devendo
aprovcitâ-los, precisamente, nesse Projeto Sertanejo que V. Ex•,
com muita propriedade, hoje cstâ enfocando, razão pela qual estou
aqui para ouvi-lo, aplaudi-lo, c dizer-lhe que proximamente me
pronunciarei sobre a matéria.
Quanto a essa parte lamentável c dolorosa que o Senador Leite
Chaves acaba de anunciar e que V. Ex• também cita, exibindo O
Povo, um jornal de grande circulação no seu Estado, o Jornal do
Brasil de hoje publica telegramas vindos .da Paraíba, porque a
invasão na Feira de ltaporanga se verificou precisamente um dia
após a presença do Senhor Presidente Ernesto Geiscl no Munic!pio
de Patos.
·
Devemos esperar c acreditar que as providências venham. mais
célcrcs, com mais presteza do que atualmcntc.
Por esta razilo, Sr. Senador Mauro Bcnevidcs, vim aqui pararenovar meu propósito de continuar nessa luta que V. Ex• vem empreendendo c liderando desde o ano passado, que é a questão da
irrigação, objctivando resolvermos os problemas das secas no
Nordeste, para nilo estarmos aqui, todos os anos, nos pct'iodos ct'i-
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para poder salvar a situação da nossa gente miserável e pobre, como
nós sabemos.

O Sr. P;~ulo Guerra (ARENA - PE) - Fala V. Ex•, c com
muita oportunidade, apreciando mais uma vez, nesta Casa, no
Senado da República, o que os nossos antecessores já o fizeram há
quase
50 ànos: sempre que existe o fenômeno da seca no Nordeste, a
O Sr. Maaro Beaerldes (MDB- CE)- Agradeço a V, Ex•, noRepresentação
nordestina clama por providências, e as providênbre Senador Ruy Carneiro, que, como homem do Nordeste, identificias
são,
apenas,
paliativas. Os Governos jamais procuraram fazer
cado com os problemas da região, sempre aqui ergueu a sua voz para
uma ação profilática, no sentido de mudar ou de tentar mudar a
a solução dos problemas diretamente ligados àquela zona do território brasileiro. V. Ex• faz muito bem em enfatizar as necessidades e ecologia regional, com o objetivo de erradicar, de uma vez por todas,
o fenômeno degradante da seca no Nordeste. Estou regressando de
reclamar que as providências governamentais sejam adotadas mais
Pernambuco, onde visitei os Mimiclpios de Salgueiro, Parnamirim,
celeremente, com mais eficiência, a fim de que não se repitam aqueles
Ouricuri,
Araripina, Petrolina, Trindade, Bodocó c Exu. Ali, assisti,
episódios registrados agora em Itaporanga, no seu Estado, e em
à
seca,
realmente,
fome. Ouvi, de uma sertaneja, quase maltrapilha,
lguatu, no Ceará, quando levas de flagelados se deslocaram para as
numa precária frente de trabalho, o seguinte: "Senador, a nossa vida
sede.~ municipais à procura de ajuda, de auxnio, de assistência por
no sertão nordestino é plantar algodão para vestir o Brasil e viver
pane do poder Público.
nua." Jamais, Sr. Senador, ouvi uma sentença tão séria e uma interO Sr. Dlam Mariz (ARENA - RN) - Permite V. Ex• um pretação sociológica tão pro funda sair dos lábios de uma pessoa
apane?
quase sem conhecimento ou que mal sabe marcar ou ferrar o nome,
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com muito como nós bem dizemos no Nordeste. O de que o Governo precisa é
prazer, nobre Senador Dinartc Mariz.
de providências para evitar as secas, uma vacina contra as secas, e
O Sr. DIDam Mariz (ARENA- RN)- Estou acompanhando não se deter. a ficar periodicamente a dar remédios, a atender
o discurso de V, Ex• sobre o problema da seca, ou melhor, a respeito paternalmente o Nordeste. Precisamos tomar outra orientação.
de um ano mau. porque seca mesmo nós não a tivemos, mas sim uma Lamento que o Ministro do Interior- parece, não garanto- ainda
pane prejudicada das culturas agrfcolas, c a minha região, talvez, não tenha ido ao sertão pernambucano, graças a Deus, porque,
seja a mais prejudicada de todo o Nordeste, a mais seca, o Seridó. talvez, ele já não chegue. Por este motivo, associo-me, com toda
Mas V. Ex• falou sobre a possibilidade de chuva. V. Ex• sabe que a vceméncia de pernambucano e nordestino, à I\Jta que se trava nesta
hora, para se erradicar, de uma vez por todas, esta miséria que atinge
esta altura nem para o Ceará nem.para o Rio Grande do Norte nem
para o Nordeste de nada adiantaria a vinda das chuvas, que talvez periodicamente o Nordeste. Ninguém nega os esforços do emmente
fossem até prejudiciais, porque depois de se perder a lavoura de Presidente Geisel, que conhece bem o drama dantesco da região, mas
subsistência. o milho, o feijão, não tem mais sentido, prejudicariam entre a sua ação, os desejos, os propósitos de seu programa de
até a pastagem que lá ficou. V. Ex•, como homem do Nordeste, prin- Govern e a resposta daqueles que formam o seu segundo e primeiro
cipalmente da região seca, sabe disto. ConseqUentemente, o quadro escalões, existe uma diferença muito grande. Congratulo-me com
da seca, propriamente dito, da falta de produtividade, já está V. Ex•. pela oportunidade do seu pronunciamento.
delineado. Podem vir as chuvas mais fortes que elas poderão,
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE)- Muito grato a
somente, a esta altura, prejudicar, c às vezes acontece isso. Mas V. Ex•, nobre Senador Paulo Guerra, sobretudo pelo seu
quero dizer a V. Ex• que nunca um Governo foi tão atento ao pro- testemunho trazido a esta Casa e recolhido em contato direto com as
blema como o atual. Porque não só desde a primeira hora ele zonas atingidas pela estiagem nos sertões pcrnambucanos. O pensamandou o seu Ministro à região prejudicada, como foi, pessoal- mento de V. Ex• se casa admiravelmente com a tese defendida pelos
mente, verificar o fenômeno, tomando todas as providências. Estive Engenheiros Agrônomos do Ceará, que, em circunstanciado
com o Dirctor da Carteira do Nordeste, do Banco do Brasil, e ele me memorial, sugeriram várias fórmulas para o atendimento preventivo
anunciou que já estão redigindo as instruções para as agências da do fenômeno ecológico das secas no Nordcstc.
região de todo o Nordeste alcançado pela estiagem, pela intempérie,
O Sr. VlrgOio T''ora (ARENA - CE) - Permite-me V. Ex•
c talvez até acima daquilo que nós prevíamos, ou seja, crédito para o um aparte?
agricultor, escalonamento de dividas e continuação do ·financiaO SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Concedo a
mento, da mesma maneira por que vinha sendo feito, tudo isso a
V.
Ex•,
nobre Senador Virgílio Távora, o aparte que me solicitou hâ
juros de 7%; e mesmo aqueles juros tomados a IS e 16%, serão
poucos
instantes.
reescalonados à base de 7%. Creio que o Governo está dando, assim,
O Sr. VlrgOio T'Yora (ARENA- CE)- Eminente Senador,·
uma solução das mais humanas c eficientes já proporcionadas cm
quando
acalmada a paixão que toma corpo na discussão, queremos
épocas de calamidades, na nossa Região. Era este o aparte que cu
dizer
a
V.
Ex• que desafia a contestação que haja Governo que tenha
queria dar a V. Ex•
procurado enfrentar o problema nordestino, tratar preventivamente
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um de enfrentar esse fenômeno climático que ciclicamente se abate sobre
aparte?
a nossa terra mais que o atual. Mas permita V. Ex• que toquemos,
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Muito por exemplo, no problema da irrigação. Somos - e aqui sobre o
obrigado a V. Ex•, nobre Senador Dinartc Mariz, c comungamos do assunto já algumas vezes nos debruçamos- um dos seus maiores deseu pensamento, segundo o qual, mesmo chovendo agora na Região fensores, mas irrigação se presta a uma área restrita do Nordeste,
Nordestina, os prcjulzos serão cnorines c mesmo irremediáveis. Mas isto é, aquela dos vales dos rios perenes, semiperenes e úmidos. E, eno que estranharam e estranham os Engenheiros Agrônomos do tre os vales, o que existe é o sertão adusto, e este sertão adusto está
Ceará, e o ressaltei neste meu discurso, comentando o memorial por agora, sob novo tratamento, tentado ser assistido pelo Projeto
eles entregue ao Ministro Rangel Reis, é que haja, ainda, hesitação Sertanejo, sem embargo das criticas, que no momento, têm sido forpor parte do Governo no cumprimento, por exemplo, de projeto muladas. Está sendo implantado, mesmo antes de sua estruturação
como o "Sertanejo", cuja aplicação ainda se acha passivei de apro- geral. Ouvimos a reclamação solicitando ao Governo conservar o
vação por parte do Conselho de Desenvolvimento Económico.
agricultor de c!ar recursos ao proprietário para manter o rurlcola no
O Sr, Vll'JOIO T6Yon (ARENA- CE) - Permite V. Ex• um seu habitat. O que faz a Instrução nv 290 do Banco Central do Brasil?
aparte?
Nilo só reescalona todos as dividas dos agricultores, em grande
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Concedo o extensão de tempo e num espaço menor para os pccuaristas, como
aparte ao nobre Senador Paulo Guerra c, logo a seguir, ouvirei o também lhes fornece recursos novos independentes de garantias
nobre Senador Virg!lio Távora.
'
reais, para que ele possa sustentar nas suas propriedades, aqueles que
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o Governo nilo ignora que muito tem ainda a fazer no Nordeste.
Aqui mesmo, sempre lutamos para que cm outro prisma seja colocada a ótica com que se enfocava o problema nordestino. Mas que
há uma real vontade de resolver o problema, c essa vontade é traduzida cm recursos reais que estilo sendo destinados à nossa terra
comum, é inegâvcl. Hã inegavelmente muita coisa que fazer. Todos
nós clamamos que deve havc.r medidas preventivas contra as secas,
mas pc~guntamos: No Alto Sertão, fora dos vales dos rios perenes c
sem iperenes do Nordcstc, que outras sugestões maiores c melhores
do que aquelas que o Governo procura colocar cm ação, com o Projeto Sertanejo c, no caso especial de nossa terra c de parte outras do
Nordeste, como o POLONORDESTE, podemos apresentar?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a
V. Ex• nobre Senador Virgllio Tâvora o aparte c, sobretudo, a
menção às providências governamentais jâ adotadas, como mt<io de
assistir às regiões atingidas pela estiagem no Nordeste brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães· Pinto. Fazendo soar a
campainha.)- Lembro a V. Ex• que seu tempo estã terminado.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Sr. Presidente,
concluirei, após ouvir o aparte do nobre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Diu (ARENA .:.... BA)- A dor desperta sempre o
sentimento de solidariedade. O discurso de V. Ex•, os pronunciamentos que se fizeram ouvir até agora, através de oportunos apartes,
testemunham a sensibilidade politica desta Casa. f: que V. Ex• está
abordando um tema bem atual, vivido pela nossa gente do Norte e
do Nordeste brasileiro. A seca fez itincrãrio tambémpcla Bahia, e
ali, vários municípios - cito apenas dois, sofreram, terrivelmente; a
dureza dessa intempérie: Guanambi e lrecê. Mas devo confessar que
a presença do Governo se fez sentir de' modo objetivo, não só a do
Governo Federal, como também a do Governo do Estado, levando
não apenas uma solidariedade platônica, mas, ao invés, apoio
objetivo através de recursos à altura da situação vivida. Em aparte
que tive oportunidade de dar a um discurso do ilustre representante
de Pernambuco, Senador Marcos Freire, tive o ensejo de declarar
que o problema da seca é muito pior do que .o das inundações.
Temos de reconhecer que se alguma culpa existe, em relação ao agravamento da calamidade, há de se debitá-la em maior porção a alguns
Governos do passado. que se pensava milito mais - quando se
·pensava- em construir açudes do que cm se fazer irrigações. f: claro
que a fraqueza de nossa economia não permitia soluções de alto
vulto. Isso, entretanto, faz ressaltar a dificuldade c a complexidade
do problema, tanto que nações desenvolvidas c, por isso mesmo,
muito mais florescente que o Brasil, estilo, no momento, também,
sentindo, cm grandes proporções, os efeitos da seca. A queda vertiginosa na produção agrícola tem marcado negativamente a
economia de muitàs nações. Mas, de qualquer modo, é bom que se
insista no problema, para que apresença do Governo se faça sentir
sempre de modo prâtico e eficiente visando a levar àquela gente nordestina uma perspectiva melhor para o seu futuro. Eis porque me
associo b palavras de V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Expresso a
V. Ex•, nobre Senador Heitor Dias, os meus agradecimentos, pela
sua manifestação, e reconheço que o seu Estado foi duramente atin·
gido pela estiagem, riotadamcntc o Municlpio de Irccê, 'que já em
janeiro, ao ensejo da reunião do Conselho Deliberativo ·da
.SUDENE, cm Fortaleza, era apontado como uma zona a reclamar
urgente assistência por parte dos· setores governamentais compe·
tentes.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso
prazer, e com a com'preensão do Sr. Presidente.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- para completar o meu
pensamento. f: lamentllvcl que somente nas horas do pique da seca é

e

e

que os órgãos governamentais se movimentem para dar soluções de
emergência. E essas soluções, às vezes, chegam tardias. Vale lembrar
o episódio de um charlatão no interior do Nordeste que, tendo retardado a aplicação de um remédio a um doente, quando ele chegou à
casa do doente esse havia falecido. Ele, receoso da família, pegou no
pulso e disse: coitado, morreu quando já estava melhorando.

e

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) fora de
dúvida, nobre Senador Paulo Guerra, que hã realmente necessidade
de o Governo, jâ que não pôde estruturar com antecipação cm
termos definitivos, o seu plano para atender à região nordestina, que
pelo menos adote aquelas medidas de emergência que venham a minorar o sofrimento e a angústia de milhares de brasileiros que, neste
instante, vivem momentos dramâticos, como ocorreu nos últimos
dias em ltaporanga, na Paraíba, e Iguatu, no Cearâ. Muito obrigado
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Virg!lio Tâvora, como Líder.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I. Damos hoje.resposta ao discurso do nobre Senador Lázaro
Barboza, hã dias pronunciado neste Plenârio, e versando sobre os
"lucros excessivos da PETROBRÁS", ao ver de S. Ex•
Didaticamente, vamos, de inicio, apresentar dados, tanto
quanto possfvel o é à natureza humana, que expressem a realidade.
Sucessivamente trataremos dos atinentes a:
(I) Petróleo bruto processado;
(2) Procução global;
(3) Pródução de um barril;
(4) Valor da produção de um barril;
(5) "Lucro bruto" (?);
(6) "Lucro liquido"(?); e
(7) Subsidio a determinados derivados.
Estabelecidas estas bases d~ discussão, passaremos a assinalar
os equívocos numéricos e a discutir as ilações retiradas por S. Ex•,
de premissas errôneas que estabeleceu, como os algarismos e
demonstram.
II. Seguindo este roteiro, abordemos os itens de I a 7, atrâs
citados.
1. Petróleo Bruto Proceuado
O processamento de matérias-primas pelas refinarias c fâbricas
de asfalto da PETROBRÁS atingiu, cm 1975, 50,3 milhões de m3
(316,4 milhões de barris) superando em 10,3% o registrado cm 1974.
ConseqUentemente, a produção de derivados apresentou expressivo
desenvolvimento.
As importações de petróleo bruto e nafta, para processamento
pelas refinarias nacionais montaram a 41,7 milhões de m3 no valor
CIF de USS 3.224 milhões, ao preço médio de USS 12,29/barril.
A participação do petróleo nacional processado cm 1975 foi de
16,69% .(52,8 milhões de barris, ao preço de USS 4,54, fixado pelo
CNP).
O valor do petróleo bruto processado no ano considerado foi,
portanto, de:
· _ 263,6 milhões de barris x USS 12,29 ~ USS 3.239.6 milhões;
_ 52,8 milhões de barris x USS 4,54 = USS 239,7 milhões.

o Sr. Lúlro Barbou (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Deixe-me ter·
minar o total.
Total: USS 3.479,3 milhões, o que nos dll para preço médio do
barril de petróleo processado USS II ,00.
Aliás, neste passo damos até uma ligeira vantagem nos clllculos
a S. Ex• por que o valor apontado por S. Ex• é: USS 7.50 para o
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USS 11,36 para o barril compensado.
Com prazer ouvimos o aparte de V. Ex•
O Sf. Lúaro Barboza (MDB - GO) - Senador Virgnio Tâ·
vora. ~com muito prazer que, nesta tarde. ouço V. Ex• fazendo uma
aniliJc do diJCUno que aqui proferi h6 cera de dez a doze dias,
analis.ando, nlo apcnu o rendimento de um barril de petróleo, mas,
de um modo global, a politica de preços para o petróleo filtada pelo
Governo. E V. Ex•, ao iniciar o seu discuno, se estriba também cm
dados tl:cnicos. E logo de inicio notei que V. Ex• encontraria uma
divcrgéncia dos dados que aqui apresentei.
O SR. VIRG[UO TÁVORA (ARENA- CE)- A favor da
toedcV. Ex•
O Sf. Uz:aro Barboza (MDB- GO)- O que muito agradeço.
Mu. vale diz.cr que cua diferença V. Ex• haveria de encontrar, uma
vez que nós nos valemos dos mesmos dados da quantidade de óleo
importado que V. Ex• aludiu, estabelecendo o custo internacional à
base do preço fixado para o dólar para fevereiro do corrente ano. E
levando cm conta o preço da produçio nacional, estabelecemos ai
uma m~ia. Dai porque V. Ex• naturalmente, que teve condições de
botar dados mais concretos. poderia aqui apresentar esses dados.
Eua divctJencia que V. Ex• aprcscnta a nosso favor, nos deilta bas·
tante a cavaleiro para diz.cr, mais uma vez, que tivemos oponuni·
dade de coloar o tema cm debate, sem nenhum pard-prb c até
folgando muito cm s,abcr que cuc:s lucros, embora Cltccssivos, pertcn·
cem A PETROBRÁS c a PETROBRÁS pertence ao Brasil. Era, de
inicio, a obscrvaçio que queria fazer ao discurso de V. Ex•, nesta
fasc preliminar, cm que os primeiros números são citados.
O SR. VIRC(LIO TÁVORA (ARENA- CE) -Inicialmente
E\• permita, desde j!l, afirmar que, no decorrer da nossa oração
v:~i ver que os lucros não sào e\ccssivos. Mas V. Ex• aguarde,
porque inicialmente cstabclcccrcmos as bases numéricas sob as quais
poderemos cscud:tr·nos, para o debate
V.

2. Produçio Global

Em função do petróleo bruto processado (50,3 milhões de m '),
as refinarias da PETROBRÁS. entre outros derivados, produziram
cm 1975;
- Gasolina "A" ........................ 13,865 milhões de m'
- Gasolina "B" ..................................... 0,280
-OLP ............................................. 3,049
- Nafta ............................................ 1,612
- Querosene de A viação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ,691
-Querosene ......................................... 0,635
-Óleo Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,280
-Óleo Combustfvel "A TE" .......................... II ,526
- Óleo Combustivcl "BTE" ............................ 3,198
SOMA ....................... 48,136milhõesdcm',ousc·
ja, 95,70% do processado.
3. Produçio por Barril

O percentual dos derivados produzidos, em relação ao petróleo
processado, c sua participação, em litros, em um barril (158,984
litros), arredondamos, para efeito de cálculo, para I 59 litros.
Aqui começam as nossas divergencias. Mas são dados aliciais:
-Gasolina"A" ...................... .
-Gasolina "B" ....................... .
-OLP .............................. .
-Nafta .............................. .
-Querosene Aviação (Aqui a nossa
diferença 1: grande) ...................... .

- Querosene .......................... · ·
-Óleo Diesel ......................... .
-óleoComb. "ATE" .....•....•.......
-Óleo Comb. "BTE" .................. .
-Outros (Rcsfduos) ................... .

1,26
24,41
22,91
6,36
4,32

Soma •••••••. , •.•••••••• , • , • • • • • • • • 100,00

2,0
38,8
36,4

!O, I
7,0

159,0

O rendimento de um barril de petróleo bruto é variável, de·
correndo, basicamente, dos seguintes fatores:
- estrutura de refino, cm função da demanda das áreas de
innuencia da Refinaria:
- tipo do petróleo utilizado. Em 1975 foram colocados pela
PETROBRÁS. no exterior hidrocarbonetos de produção nacional
no valor de USS 267,9 milhões, por não se adaptarem ao refino em
nossas Refinarias; ·processo utilizados para o refino.
E aqui chamamos a atenção dos Srs. Senadores: no ano
passado, exportamos cerca de 300 milhões de dólares cm petróleo, o
que poderia ser um contra-senso. Mas, quase 300 milhões, 'ou seja,
267,9 milhões de dólares, em petróleo foram .exportados, por não se
adaptarem ao refino de nossas refinarias.
O Sr. Lázaro Barl!oza (MDB - GO) pequeno adenda, Scnaâor Virgílio Távora?

V. Elt• permite um
:

O SR. VIRC(LIO TÁVORA (ARENA -CE)- Pois não.
Será um prazer ouvi-lo.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eu disse adendo,
porque ele segue a linha do aparte anterior que tive oportunidade de
dar ao discurso de V. Ex• V. Ex•, ao enfatizar os dados de rendimentos para gasolina "A" chamou a nossa atenção para o fato de
que ai se iniciaria a nossa divergência. Quero dizer a V. Ex• que,
não, porque na primeira fase do meu pronunciamento, tive oportunidade de apresentar esses dados de rendimentos na ordem também
de 27 a 30%; c disse que o aproveiamcnto de gasolina por barril de
petróleo nas bases exemplificadas, segundo informação do Conselho
Nacional de Petróleo, varia de 27 a 30%. E dei aqueles valores
pesquisados. Mas, ai, então, nobre Senador Virgílio Távora, fiz menção a um segundo dado, também fornecido pelo Conselho Nacional
de Petróleo na sua revista Atualldades, número 45, de novembro/dezembro do ano passado, que dá para esses derivados, ou seja,
para a gasolina "A", um rendimento, não de 27 a 30%, mas, de 37%;
c V. Ex• poderá comprovar.
O SR. VIRC(LIO TÁVORA (ARENA -CE) - Eminente
Senador, nós dividimos o discurso justamente em duas partes. Na
primeira apresentamos dados e, na segunda, como sói acontecer,
transcrevemos suas alirmativas jogamos estes dados, que, ao nosso
ver, são incontestes, porque retirados da fonte - e V. Ex• mesmo
confessava que, o que aqui fazia, era assunto da leitura e de seu cálculo, veja a diferença - e V. Ex• examinará, então, quando chegarmos a este ponto. Apenas não queremos nos antecipar...
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Perfeito!
O SR. VIRC(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- ... para que
V. Ex• possa verilicar,, então, como era pertinente essa. nossa afirmativa.
·
O Sr. Lázaro barboza (MDB- GO)- Pois não. Aguardarei o
desenvolvimento do discurso de V. Ex• para, em outra.fase, naturalmente, fazer algumas observações.

%
27,56
0,56
6,06
3,20

Litros
43,8
0,9
9,6
5,1

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Continuando
então:

3,36

5,3

Eslllmos estabelecendo os dados básicos para, depois, passar·
mos a esta discussão, prometendo que este ponto será bem percutido.

4. Volor da Produção de um Barril
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produzidos com um barril de petróleo bruto, em função de seus
preços de realização médios, vigentes em 1975, foi de:
- Gasolina "A" . , .................... 43,8 x 1,4297 = 62,62
Jâ aí, V. Ex• observa que i: grande a diferença de nossos dados.
-·Gasolina "B" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,9 x 1,6871 = 1,52
- GLP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9,6 x 1,5984 = 15,34
- Nafta ..... : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5,1 x 0,8117 = 4,14
- Querosene ....... , . . . .. .. .. . . . .. .. . 2,0 x 0,9128 = 1,83
No seu cálculo, V. Ex• verá que são 13.
-

Querosene de Aviação .. .. .. .. .. .. .. . 5,3 x 0,9128 = 4,84
Óleo Diesel ........................ 38,8 x O, 7490 = 29,06
Óleo Comb. "ATE" .................. 36,4 x 0,2582 = 9,40
Óleo Comb. "BTE" .................. lO, I x 0,2711 = 2,74
Soma ............................. , ......... Cr$ 131,49
USS (TAXA CAMBIAL Cr$ 8,48).
Foi a média da taxa cambial, do ano passado. Temos:

.uss 15,51.

Poderemos fazer, como mais tarde V. Ex• observará os mesmos
cálculos com a taxa de 9.07.
5. "Lucro Bruto"(?) ou melhor (Margem Bruta de Refinação-

-Conservamos a designação de V. Ex•, porque, assim, desejamos ter um entendimento comum sobre os itens apreciados.
Comparando-se o preço de um barril de petróleo bruto
processado (USS 11.00) - no caso, V. Ex• ganharia um pouco,
porque os de V. Ex• eram USS 11.36- com o preço de realização
dos produtos obtidos (USS 15.51) temos para "Lucro Brut.o da
PETOBRÃS, por barril USS 4.51 (CrS 38,24, a taxa cambial de
CrS 8,48) ou seja 29,08% de "lucro" quer dizer margem bruta de
refinação.

Produto

Gasolina "A"
Gasolina "B"
Óleo Diesel
Querosene
Óleo Comb. "ATE"
Óleo Comb. "BTE"
GLP
Querosene uviaçào

6. "Lucro Líquido" (?) ou melhor Margem Lrqulda de
Refinação
Para a apropriação do "lucro líquido" devemos abater:
- Custos em função das despesas com pessoal;
- Despesas com o refino e a comercialização.
No ano considerado (1975), as despesas médias, inseridas na
formação do preço de realização, foram:
- Pessoal ............ , . ,., ......... , . . . . . . 4,42%
- Refino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,06%
Donde se infere que o "lucro líquido", por barril, considerando
nove derivados, foi de Cr$ 34,62 ou (US$ 4.08), o que corresponde a
um "lucro" de 26,33%.
O "lucro", i: evidente, está influenciado pelo menor preço do
petróleo bruto nacional, c é aplicado na expansão do sistema.
7. Subsidio a determinados derlndos - que é o último dos
itens que nós temos que abordar.
O denominado "Subsídio" consiste na compensação de preços
entre determinados derivados, em função da estimativa de suas
vendas.
São compensados os preços dos seguintes produtos:
-Óleo Diesel:
-Querosene:
-Óleo Combustívei"ATE";
- Ólé Combustível"BTE":
-Gás Liquefeito de Petróleo: e
- Querosene de Aviação.
Aos seus preços de· realização são inseridas parcelas de
"Compensação", propiciando suas reduções, enquanto que aos
preços das gasolinas ·.. A.. e "B" são acrescidas importâncias proporcionais, como dissemos, às estimativas de vendas de ambos os grupos
de derivados, por forma que haja uma compensação geral, tanto
quunto possível exata, no valor global da realização.
Os valores vigentes de tais compensações são os seguintes:

Unidade

Preço de
reallz.
real

Compcnsaçào

Litro
Litro
Litro
Litro
Litro
Litro
Litro
Litro

1,1656
1,3754
1,1656
1,5736
0,8392
0,8812
1,3754
1,5736

0,7505
0,8856
(0,2661)
(0,5337)
(0,4825)
{0,5066)
(0.4207)
{0,5337)

Preço de
rcaliz.
vigente

Varlaçio

1,9161
2,2610

64,39
67,79

%

0.~995

(22.~3)

1,0399
0,3567
0,3746
0,9547
1,0399

(33,92)
(57 ,50)
(57,49)
(30,59)
(33,92)

Para maior esclarecimento anexamos os Quadros I e li, referente ao 19 Quadrimestre de 1976.
Antes de passarmos a análise dus afirmativas do Eminente
Senudor Lázuro Barboza, mister se torna assinalur que os·dados por
nós truzidos a esta Cusa, que consideramos incontestes até prova
cabul em contrário, connitam totalmente com os apresentados por
S. Ex' apesar da "perseverança e a paciência beneditina, em quuso
um mês de estudos e pesquisas" conforme assevera, e aos quais no
momento, qúeremos render as nossas homenagens.
O Sr. Lázaro Barboza (M DB....:.. GO)- Muito obrigudo.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA - CE) - Então,
pusscmos à contradiltl dus afirmativas do ilustre representuntc da
Oposição. Numerá-la-emos de I a 4, transcrevendo·as e, em seguida,
dando-lhes a· necessária resposta.

I. "As proporções anteriores são, aproximadamente, semelhuntes às obtidas nus refinarias brasileiras. Nesse caso particulur, de
ucordo com informuções obtidas junto ao Conselho Nacional do
Petróleo, o rendimento médio das refinarias brasileiras está dentro
dos limites seguintes:
Gâs Liquefeito de Petróleo- 7%;
Gasolinu- 27 a 30%;
Querosene- 8 a 12%;
Óleo Diesel- 24 a 27%;
Óleo Combustível- lO a 20%.
Doutra parte o n9 4,5, da publicuçào Atualldades do Conselho
Nacional do Petróleo (nov /dez, 1975), apresenta uma outra proporção, cm que u gasolinu dcmonstm üm rendimento superior. Cube
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158observar, no entanto, que o quadro da revista do CNP não se refer~.
pelo menos não está especificado assim, ao 'rendimento das refinarias
hr:tsildras, o que ocorre cm relação ao quadro anterior. "
O rendimen.to, de acordo com Atualidadcs do Conselho Nacional
do Petróleo, do petróleo bruto é o seguinte:
Gasolin:t- 37%:
Óleo Combustível- 39%:
Querosene- 4,5%:
Lubrificantes- 2,5%:
Diversos- 17%."
Não! Embora variando as proporções dos produtos refinados
de refinaria a refinaria, as médias, umas por outras, são aquelas por
nós atrás referidas.
E ai, neste caso, usamos quase que de uma covardia. Nós temos
os dados oficiais.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- V. Ex• me permite uma
interrupção ai, nc.~ta parte, nobre Senador Virgílio Távora?
O SR. VIRG[LIO TÁVORA (ARENA- CE) - Só um segundo c terminaríamos.

2. "Doutra parte, o preço por barril de petróleo produzido internamente e declarado pela PETROBRÁS, a fim de pagar royalties
aos Estados brasileiros produtores é de USS 7.50".
Considerando ponderadamente.o valor de um milhão de metros
cúbicos das quantidades impor.tadas de petróleo as produzidas internamente (41, 7 e IO milhões de metros cúbicos, respectivamente),
obteremos, de maneira aproximada, o seguinte preço .médio para o
barril de petróleo a ser refinado pela PETROBRÁS: USS 11,3635".
Como jâ vimos, há uma pequena confusão entre o preço do
petróleo nacional a ser computado na composiÇão do preço médio
do barril processado, e que é de USS 4.54 (cm 1975), fixado pelo
CNP c aquele outro valor determinado pela PETROBRÁS para fim
de pagar royalties aos Estados brasileiros produtores, este sim de
USS7.50.
O preço médio, -j,ots, do barril de petróleo refinado é de
USS 11.00 e nio USS 11,3635.
3. "Estimativa de resultados financeiros de refinação por barril
de petróleo:- c aqui citamos o quadro de V. Ex•:

Produto

Preço de
reallzaçio

Proporçio
por
barril

Resultados
financeiros
por barril

(1)

(2)

(3)

(4) 0 (l)x(3)

Gasolina "A"
Querosene
Óleo Diesel
Total

1,9161
1,0399
0,8995

42,92568
12,71872
38,'15616

82,249895
13,226196
34,321465
129,797556

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) - Lamento, porque o
meu aparte seria, então, talvez intempestivo ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Pois não, ouvirei V. Ex• com prazer.
O Sr. Lázaro Barbou (MDB - GO) - Nobre Senador,
uma ponta de ironia que fica muito bem no seu comportamento nordestino. diz até que seria uma covardia fazer uma análise
mais profunda desses dados.
V. E.~·. com

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE)- Não, fazer a
comparacào entre os dois ...
O Sr. Lázaro Barbou (MDB - GO)- Os dados de V. Ex•,
por certo, são e•.atos, mas cu perguntaria: porque o Conselho Nacion;tl de Petróleo publica uma revista que é oficial, com rendimentos diferentes dos que V. Ex• aqui nos apresenta? Então veja
V. Ex• que, se falh;t houve, se houve erro, não foi do modesto
Senador de Goiás, mas do próprio órgão encarregado da politica petrolífera, no Pais. Muito obrigado, Excelência.
O SR. YIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Senador, inicialmente vamos render homenagens, jâ o fizemos desde
o inicio, ao trabalho beneditino de V. Ex• Mas a homenagem rendida não significa, t;tmbém. uma adesão às conclusões aqui
proferidas por V. Ex•
Segundo: Quanto ao número 45 da revista: Atividadcs dl'
Conselho Nacional do Petróleo (novembro e dezembro de 1975),
V. Ex• mesmo afirma não serem aqueles dados atribuídos a
refinarias brasileiras.
O Sr. Lázaro Barboza ( MDB - GO) - Realmente, não estâ
dito que sej;a a média de refinarias brasileiras. Mas é: óbvio que, por
uma dedução. podemos atribuir essa média de rendimento às re·
fin;tria bntsileiras. E por que não?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Essa a razão,
eminente Senador, por que tínhamos pedido um pouco de paciência
a V. Ex• para lermos só o período seguinte, em que prestâvamos homenagem e dávamos, digamos, uma justificativa a essa divergência.
O Sr. Lázaro Barboza (M DB- GO)- Pois não, Senador.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- A alusão à publicação n9 45 de Atlvidades do Conselho Nacional do Petróleo
(nov /dez, 1975), perde seu valor quando confessado, aliás muito
honestamente, c fizemos justiça a V. Ex•. que o quadro da revista em
questão não especificava se se referia a rendimentos de refinarias
brasileiras.

Frente ao resultado do quadro anterior, e tendo em vista o valor
do dólar, no momento, em que o preço de realização foi fixado, fica
demonstrado que apenas três produtos pagariam um barril importado".
A coluna n9 (3) não representa, como visto já atrâs, a média de
proporção por barril.
Portanto, a de n9 (4) não cspeiharâ a realidade, já que é uma sua
conseqUência.
Assim:
RESULTADO FINANCEIRO POR BARRIL
(considerando os três produtos)

Gasolina "A"
Querosene
Óleo Diesel
Total dos três itens

Dados
contestados
CrS 1,00

Dados a
considerar
CrS 1,00

82,249895
13,226196
34,321465
129,797556

62,62
1,83
29,06
93,51

Diferença portanto de- CrS 36,28, cm números redondos.
Mesmo que no item "Querosene" incluísse "Querosene de
Aviaçio", teríamos para ele o valor de:
CrS 6,67 e para o total CrS 98,35, dando uma diferença de
CrS 31,44, em números redondos.
O Sr. Lúaro Barboza (MDB- GO)- Permita-me V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer.
O Sr. Lúaro Barboza (MDB - GO) - Apenas para dizer que
o quadro que V. Ex• citou como integrante do meu discurso c que
ora analisa, contestando alguns pontos, nele nós fizemos a análise de
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-159apenas três produtos: da gasolina "A", do querosene e do óleo Die·
sei. Em baixo está encimada a fonte de informação. Se V. Ex• me
der a honra de observar vai contastar que os dados são também do
Conselho Nacional do Petróleo. Logo, se divergência há, é com os
dados de V. Ex• Não deve ser imputada a nós.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Dados de
uma mesma origem têm que ser homogeneizados.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- ~ lamentâvel que não
seja assim.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Têm que ser
'h~mogeneiza~os, repetim?s. Da lavra de V. Ex•, portanto, podem
S~ir pronunciamentos divergentes sobre produção, em épocas
diferentes, de um mesmo· cereal, e nem por isso, V. Ex• deixa de ser
veraz.
Na realidade, aqui estamos procurando apresentar não a verda·
de, porque não temos a pretensão de dela sermos detentores, mas
números- esses sim- conferidos, reconferidos, e na fonte.
Mesmo que no item querosene incluíssemos querosene de
Aviação, teríamos para ele o valor total CrS 6,67 e para o total do
barril CrS 98,35, dando ainda assim, uma diferença de CrS 31,44,
em números redondos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Lembro ao nobre
orador ~ue o seu tempo estâ esgotado.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Presidente, solicitaríamos apenas alguns minutos. Vamos falar mais
rapidamente para terminarmos jã o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sabe V. Ex• que te·
nho muito gosto em ouvi-lo, mas oito oradores inscritos estão
esperando.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Já atendere·
mos a V. Ex• Sr. Presidente.
Este dado invalida a afirmativa feita pelo nobre representante
de Goiâs ejâ citada.
"Frente ao resultado do quadro anterior e tendo em vista o va·
lor do dólar no momento em que o preço da realização foi fixado fica
demonstrado: que apenas três produtos pagariam um Barril de
Petróleo Importado", pois:
USS 12,29 x CrS 8,48 + CrS 104,28 (a)
Preço dos produtos apreciados (mesmo considerando também o
querosene de Aviação):
CrS 98,35 (b)
a>b
Note-se que tomamos em nosso desfavor um valor do dólar de
CrS 8,48 c não CrS 9,07, como a faz o Senador Lâzaro Barboza.
Se o fizéssemos mais evidente &e tornaria nossa contradita.
O preço do barril Importado seria entio de:
USS 12,29 x 9,07 + CrS 111,47 (c)
Se por outro lado aceitarmos o preço médio do barril (produçio
Interna e produto Importado, ponderação di:sses dois dados) oferecido
por S. Ex• e o valor de dólar adotado em sua exposição, também não
encontraremos o "lucro" apontado:
USS 11,36 x CrS 9,07 + CrS 103,03 (d)
Caso tomemos os dados que apresentamos, os que no caso mais
favorecem a argumentação de S. Ex• teremos a! sim; uma pequena
diferença superavitária com estes produtos, muito menor porém que
a assinalada:
USS 11,00 x CrS 8,48 + CrS 93,28 (c)
e..;

Nesta otimista hipótese, mesmo que deste montante não retirás·
semos a parcela já citada de 9,48%, referente a pessoal e refino, este
valor é aproximadamente.! /5 do valor apresentado por S. Ex•
4. Valor Final dos Derivados
"Aplicando esses valores por litro, assim calculados e mais os
estabelecidos pelo CNP (conforme tabela que faremos integrar ao
nosso discurso) aos rendimentos em derivados por barril de petróleo,
antes apresentados, chegamos ao quadro seguinte:
Estimativa de Resultados Financeiros da Refinação de um Barril
de Petróleo.
Produtos (I)

Preço de Proporção
realização por barril
(2)

CrS

Gás liquefeito de Petróleo .•.... 0,9737
Gasolina .................... 1,9161
Querosene ................... I ,0399
Óleo Diesel .................. 0,8995
Óleo Combustível ............. 0,3554

(3)
%

11,1288
47,6862
19,07803
42,92568
23,8476

Resultado
financeiro
por barril
(4)(2) X (3)

I0,83619

91 ,371'527
18.839295
38.611649

8,475437

O resultado financeiro total (4) de 91% de um barril de petróleo
é da ordem de CrS 169, 13407.
O lucro da PETROBRÃS por barril de petróleo, considerando
apenas esses cinco derivados de que falamos é de Cr$ 66,12.
Esta cifra Sr. Presidente e Srs. Senadores, torna-se astronómica
quando raciocinamos em termos de um consumo diário de 900.000
barris que jã estamos prestes a atingir. Efetivada a multiplicação do
resultado financeiro de um barril CrS 66,12 por 900.000 chegamos a
estonteante soma de CrS 59.508.000,00 por dia, que por sua vez
multiplicada pelos 365 dias de um ano equivale exatamente a
Cr$ 21 .720.420.000,00".
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO)- Permite V. Ex• uma
rapidíssima intervenção? (Assentimento do orador.)- Apenas para
dizer que, como o tempo de V. Ex• está esgotado, aguardarei que
conclua o seu pronunciamento para, oportunamente, fazer os repa·
rosque julgar convenientes.

O SR. YIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeito.
Há equívocos básicos na apreciação acima:
a - A coluna (3) se refere a "litros" e não a percentagem, con·
forme os valores apresentados pelo próprio Senador, à pág. DCN
2777.
b - Feita esta retificação, os dados apresentados nesta coluna
não estão, por sua vez, corretos, como veremos a seguir.
Aplicando-se a um barril de petróleo, que contém I58,984 litros,
as proporções de rendimento da PETROBRÃS, em 1975, teremos:
GLP ................................ 9,61itros (e não 11,12888)
Gasolina ............................ 44.71itros (e não 42,92568)
Querosene ..................... · .. · .. · 7,31itros (e não 12,71872)
óleo Diesel .......................... 38,8litros (e não 38,15616)
óleo Comb .......................... 46,5 litros (e não 15,8984).

b

e. b = CrS 98,35 • Cr$ 93,28 = CrS 5,07, que a USS 1,00 =
Cr$ 8,48 corresponde aproximadamente a USS 0,60, mas, frise-se,
niio se tratar mais de preço de barril Importado, o termo de
comparação, e sim preço médio do barril a ser processado, o que é
muito diferente.

Soma .......... , •••.•••••••••••••• 146,9lltros (e não 120,82784)
\

Assim, estando a coluna (3) com valores irreais, a de n~ (4), sua
resultante, com muito maior razão também sofre de mal' idêntico.

I

---

-160ctmento nacional, verifica-se que os recursos gerados pelas operações
próprias foram atê Insuficientes para cobrir o nível requerido.

O "lucro bruto"(?) por barril é, como vimos no início de nosso
discurso. USS 4,5 I ou seja
U.SS 28,37 por m'
O "lucro lfquido" (?): USS 4,08 ou seja
USS 25,66 por m'.
Havendo sido processado, como já vimos, 50,3 milhões de m', o
"lucro I!Quido" seria no máximo de
USS 1.290.698.000,00 ou a USS I CrS 8,48, dado que sempre
tomamos para nossos cálculos. 1.290.698.000 x CrS 8,48 +
10.945.119.040,00, menos de 50% do valor apresentado pelo nobre
representante goiano (CrS 22.450.420.000,00).
Retirando deste montante os já citados 9,48% chegamos a um
total final de
CrS 9.907.121.755,01, muito diferente do total acima, pelo Senador Lázaro declarado ...
IV. Importante é ressaltar a impropriedade de haver sido
denominado de: "resultado financeiro" e de "lucro", o que é apenas a
IJWielll bruta de refluçio, isto é, a importância obtida pela dedução
do custo do b.lrril de petróleo, do valor de realização dos derivados
coom ele obtidos.
Com a finalidade de colocar-se a questão em seus termos
apropriados, o mais conveniente, porém, é utilizar-se os dcmonstrati\'OS contábeis apresentados no Relatório de Atividades da
PETROBR,\S, relativo ao ano de 1975.
A Dc:monstracào do Resultado naquele excrc!cio registra o lucro liquido decorrente de rodas as atlt'ldades da PETROBRÁS, da ordem de: CrS 5.405 milhões, que somados aos recursos das depreciações c amortizações, ao capital de giro próprio e outros, totalizaram
cc:rc:1 de: CrS 8.571 milhões de recursos provenientes de fontes internas.

Em termos absolutos, a cifra acima, ainda que slplncatlnmenle Inferior i calculada pelo ilustre Seaador, i poDCierinl 10ma de
recuDOS. No entanto, se: considerarmos o nlvcl dos investimentos da
PETROBRÁS. resultante: de programas de exploração, desenvolvimento do petróleo e em todas as àrcas indispcnsãvcis ao abaste-

Assim, o total dos investimentos, cm 1975, atingiu a CrS 10.466
milhões, conforme a seguir discriminado:
CrS milhões
Explorações c desenvolvimento de petróleo( I) .•.••...••..•. 3.300
Refinação ..........................................•.. 5.081
Transporte marítimo ................•.................... 463
Terminais c oleodutos ................................... 1.916
Industrialização do Xisto ................................... 70
Subsidiárias .... : . :,. ................•.................... 652
Outràs atividadcs ... ·. ·: ................................... .367
(I) Inclusive CrS 1.382 milhões amortizados contra o resultado do exercício.
Desta forma, para cumprir seu programa de aplicações, a
PETROBRÃS contou ainda com recursos que lhe sio atrlbuidos por
legislação própria (quota da arrecadação do imposto único, alínea
"i" c isenções fiscais) c financiamentos obddos de instltulcões financeiras nacionais e internacionais.
Finalmente, cabe aduzir que os recursos para o corrente exercício deverão ser mais elevados que os de i975, para atender ao maior
nível de inversões, principalmente nas atividadcs de exploração c
cxplotação de petróleo e gás natural, em terra e na Plataforma
Continental, a seu cargo. O programa de investimentos da
PETROBRÃS, para 1976 é da ordem de 16,4 bilhões, cabendo ao sctor da exploração c cxplotação cerca de CrS 7 bilhões.
Assim, perguntamos, Srs. Senadores, ao término desta oração:
Onde, pois, os lucros excessivos da PETROBRÃS?
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
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-161PREÇO DE RE~LIZ~ÇÃO DA REFINARIA
DIFERENÇA 'DE PREÇOS
DrA DO CNP

-

PllODUTO
Gasolina "A"
Gasolina "B"
Subtotül
Diesel
O.C. - ATE
O.C. - BTE
QucroG.'Ilumin.
.Queres. Aviação
G.L.P.
TOTAL

MM~
''

lr.> OUT\DR

I

VOLUME

PREÇO Dr. REALIZAÇi\0
QE.C... LEl. _6lL6.6
Cr$
crs

PREÇO OE REALIZAC~O
NOVA PROPOSIÇÃO
CrS
Cr$

I

1.'9~61 126.514.608.580

l3: 837. 800~ 000. l, 1.656 '16.129.3'39.680
1,3754
493.~00,000
678.622.360
14.331.200.000
16.807.962.040

2.2610

lO. 473.100.000 l, 1656·
9.762.800.000 0,8392
1.726.400.000 0,8812
657.800.000 1.5736
1.473.800.000 1. 5736
3.119. 700. 000 1.3754

~.290.835.380

0,8995
0,3567
0,3746
1,0399
1,0399
o', 9541

646.70:3.440
684.046,220
1.532. 604.620
2.978.3i7.590

~6.37~~773.980

1.1163

46.374.868.060

41.544.800.000

1,1163

12:207.4.45.360
8.192.941.760
1.521.303.680
1.035.114.080
2.319.171.680

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard- José Esteves- José Lindoso- Jarbas Passa·
rinho- Fausto Castelo-Branco- Jessé Freire- Arnon de MelloLuiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan
Rocha - Dirceu Cardoso - Eurico Rczendc - João Calmon Danton Jobim -Nelson Carneiro- Gustavo Capancma- Orestes
Quércia- Benedito Ferreira - Mendes Canale- Accioly Filho Evelásio Vieira- Daniel Kriegcr- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, pro·
jctos de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Sccretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N9J46, DE 1976
Dispõe sobre a prlndzaçio dos senlços de transportes
das regiões metropolitanas, e di outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os serviços de transportes colctivos, terrestres c marí·
times, urbanos e suburbanos, das regiões metropolitanas cstabelc·
cidas pela Lei Complementar n9 14, de 8 de junho de I 973, e pela Lei
Complementar n9 20, de 19 de junho de 1974, serão atendidos, com
exclusividade, por empresas de capital privado.
Art. 29 O agente do poder público que detiver, na data da vigência desta lei, através de empresa pública ou de economia mista,
exploração de serviços da categoria mencionada no artigo primeiro,
terá o prazo de 120 (cento c vinte) dias para transferi-los a uma
empresa de capital privado.
§ 19 A transferência de serviços ora determinada será feita
mediante concorrência pública e implicará na cessão do direito à
exploração dos ditos serviços, com a entrega simultânea das frotas de
veículos e das instalações de apoio usadas para a movimentação dos
mesmos, sob justa indenização.
§ 29 As empresas públicas e de economia mista, responsáveis
pela movimentação dos serviços de cuja privatização trata esta lei,
estarão extintas a partir do momento em que cessar sua atividade
específica.
I - A liquidação das empresas referidas neste parágrafo será
processada, sem prejuízo para os que nelas trabalharem, na forma
em que a regulamentação dcs\,lllei vier a determinar.
Art. 39 Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa)
dias de sua vigência.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições cm contrário.

1.115.577.400
27.630.185.980
9.420.553.450
~.482.390.760

-

1976

o !FERZNÇA
Cr$

I

Cr$

I o, 7505,10.385.268. 900
0,8856

436.955.040

10.822.223.9~0

(0.2661) 2. 786.891.910.
(0,4825) 4. 710.551.000
874.594.240
(0,5066)
35l.067.êGO
(0,5337)
786.567.060
(0,5337
(0,4207) 1.3p.457.790
0,0000
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Jusdficaçio
Defensor que sou da prescri.,a c.stcnsivr. _ ;Jcrmancntc do Estado
nos sctores básicos da economia nacional, certo de que só assim
alcançaremos o desenvolvimento cconômico de que o País precisa, a
curto prazo, não cultivo preconceitos de qualquer espécie contra a
participação de capitais privados cm outras áreas. Esses capitais, no
meu entender, podem c devem estar presentes cm diferentes sctores,
pois, eles, assim, não apenas encontrarão a rentabilidade que
buscam, como também, liberarão recursos públicos justamente para
aqueles sctores prioritários onde melhor atenderão ao interesse
colctivo.
Não vejo qualquer inconveniente em que os serviços de trans·
portes colctivos urbanos do País sejam operados ,por empresas de
capital privado. Primeiro, porque a exploração deles se fará sob
cláusulas contratuais rígidas, podendo o poder público outorgante
aplicar sanções e suspender a concessão, se houver insuficiência ou
irregularidade; segundo, porque toda a população da área urbana
servida pelo transporte em causa assumiria espontânea c providencialmente a fiscalização do mesmo, reagindo a uma eventual
deterioração de sua qualidade.
Sou de um região metropolitana, o Grande Rio, pessimamente
servido pelos chamados transportes colctivos. A desproporção, por
exemplo, entre a capacidade dos ônibus, trens c lanchas que ali tra·
fcgam e a quantidade de passageiros que transportam, cm determina·
dos horários, é algo surpreendente.
Uma estranha solução, aliás, que vem sendo encontrada é
diminuir o número de bancos nos ônibus novos, para que possam
transportar, de pé, é claro, comprimidos, maior número de
passageiros.
O chamado transporte seletivo que, usando ônibus refrigerados
e confortáveis, está sendo utilizado pelas camadas de população de
poder aquisitivo mais alto não chega a ser, cxatamcntc, aquilo que se
chamaria transporte de massa e constitui, de outro lado, autênticQ
insulto à pobreza da maioria, sem recursos para utilizá-lo.
Quantos aos trens suburbanos da Leopoldina e da Central,
constituem eles, também, a par da insegurança - evidenciada cm
freqUentes acidentes - um primor de desconforto e .de impontuali·
dade, prejudicando o contribuinte usuário, de diferentes modos.
No que diz respeito aos transportes na bala de Guanabara, o
quadro está longe de ser melhor, havendo, inclusive, dentro dele, um
verdadeiro caso de polícia. Refiro-me aos nero-barcos que, cobrando
uma passagem que é cerca de oito vezes o preço da passagem de
lancha (70 centavos) pelo fato de realizarem a travessia cm 5
minutos, deixam o ·p.assagciro esperando, não raro, 15, 20 ou 30
'

I

-162minutos nos acanhados e desabrigados pontos de embarque. E
acrescente-se, ainda, as vezes em que, por enguiço de máquina, as
lanchinhas navegam pousadas nágua, lentamente, convencionalmente, como qualquer embarcação da bêlle époque...
E as obras do Metrõ, de outro lado, lá estão, progredindo lentamente, arrasando, com firmeza, a cidade que Estácio de Sá e Pereira
Passos construíram com tanto trabalho, drenando preciosos e
imensos recursos estaduais e federais, tão necessários para outros
fins essenciais.
Por que, então não procurar urna solução para esse descalabro,
para esses sorvedouros de dinheiro pdblico, apelando para o capital
privado e para a tão proclamada eficiência gerencial do particular
que gere sua empresa?
Dizem que o Estado é um mau patrão, um mau· empresário e,
ainda que cu não aceite de todo essa tese, sou levado a admitir que o
que se passa nas empresas públicas ligadas ao transporte·na área do
Grande Rio, pelo menos parcialmente confirmam essa acusação.
Trava-se ultimamente, neste Pals, um movimentado c estranho
debate (na verdade, mais um ataque que um debate) desencadeado
pelos que criticam a estatização crescente da economia do Pals ...
Creio, modestamente, que este projeto tern o mérito de deslocar
para terrcgo objetivo, uma questão até agora agitada cm plano
acadêmico. Ele abre, acho, uma oportunidade concreta para que a
chamada empresa privada, tão ávida em firmar sua presença, venha
de fato a desempenhar um papel compatlvel com os seus fins.
O que rne permito esperar, por isso mesmo, é que esta
proposição não caia no vazio. ~ que os campeões da tese da privatização da economia, tão veementes c diligentes dentro deste Congresso Nacional, não percam esta oportunidade de garantir a transferência à iniciativa privada de urn setor cm que os maleficios da
gestão oficial, de fato, parecem evidenciar--se.
Sala das Scssõ~. em 8 de junho de 1976.- Vasconcelos Torres.
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LEI COMPLEMENTAR N9 14
DE 8 DE JUNHO DE 1973
Estabelece • regiões metropolltanu de Sio Paulo, Belo
Horizonte, Porto Aleçe, Recife, Sa!Yador, Curldba, Belém e
Fortaleza.
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LEI COMPLEMENTAR N9 20
De J9 DE JULHO DE 1974
Dispõe sobre a crlaçio de Estados e Territórios.
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(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, de Economia e de Finanças.}
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 147, DE 1976
Determina que os empregados de estações do Interior
rario jus a remuneraçio correspondente ao regime de
"pronddio", pelas horu que excederem As da jornada normal
de trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11 O Artigo 243 da Cohsolidaçilo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, uc J9 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redaçào:
"Art. 243. Os empregados de estações do interior cujo
serviço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade,

"\

farão jus a remuneração correspondente ao regime de
"prontidão", pelas horas que excederem às da jornada normal de trabalho".
Art. 29 Esta lei entrará em vigor· na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Uma das principais normas de proteçào ao trabalho contidas na
CLT é, sem dúvida, aquela do art; 49 que "salvo disposição especial
expressamente consignada", considera como de efetivo exercício o .
período em que o empregado esteja à disposição do empregador
aguardando ou executando ordens.
Sobre a importância e o alcance do preceito, vale transcrever os
seguintes pronunciâmentos dos renomadosjuristas:
Amaro Barreto, Juiz do TRT da1• Reglio:
"Outro importante princípio de tutela geral do trabalho,
pelas conseqUências que acarreta, é o de se considerar corno
de serviço efetivo o tempo em que o empregado fica à disposição do empregador, ou executando; ou aguardando ordens.
Assim, não só o tempo em que o empregado trabalha,
senão tarnbérn o ern que espera ordens do empregador, são
considerados de serviço efetivo.
Tempo em que o empregado aguarda ordens do empregador é aquele em que, por não haver serviço na empresa,
espera-se que haja" (Tutela Geral do Trabalho, vol. 2, págs.
36/37).
Arnaldo Susseklnd, ex-Ministro do Trabalho e do TST e
um dos autores da Consolidação:
"Tempo de serviço. Não é necessário que o empregado
esteja, efetivarnente, prestando serviços ao seu empregador,
para que o respectivo período seja considerado como tempo
de serviço efetivo.
~ desnecessário sublinhar a importância do conceito de
tempo de serviço, pois quase todos os direitos do empregado
e, portanto, obrigações do empregador, nascem ou crescem
·em função dele. O direito ao salário, às férias anuais, à
indenização por despedida injusta, à estabilidade no emprego, são apenas alguns exemplos que apontam a sua relevância. Outrossim, a fluência da jornada de trabalho e, por
tanto, a caracterização do trabalho extraordinário, se subordinam ao conceito legal de tempo de serviço, computando-se
como de trabalho efetivo o período em que o empregado estiver à disposição do empregador, ainda que aguardando
ordens.
Esteado no conceito de tempo de serviço consubstanciado no art. 49, ora em exame, é que o Egrégio Tribunal
Superior do Trabalho vem decidindo que a interrupção do
serviço por motivo de chuva ou de estrago de máquina não
isenta o empregador do pagamento dos respectivos salários,
ainda quando estes forem horistas: · "Sempre que o empregado comparece para trabalhar e o deixa de fazer por
conven.iência do empregador, ou por qualquer outro motivo
alheio à sua vontade, isto é, desde que o motivo impeditivo
não decorra de culpa sua, lhe é devido o salário do tempo
não trabalhado. Não constitui força maior, que exima o devedor, a calda de chuva nem o estrago de máquinas. Tais
fatos constituem õnus, risco do empregador que não podem
ser transferidos para o empregado. Assim sendo, devem ser
computados ·ern favor do empregado as horas nilo trabalhadas pelo recorrente, que representam diferença de salários nos dias ern que ficava parado, aguardando ordens de
serviço" (Ac. da I' T, no proc. 3. 235-53; Delfim Moreira Jr.
Rei.; D.J. de 11-3-55";

-163Cabe ao empregador os riscos do negócio, devendo
pagar ao empregado os salários dos dias em que não houve
trabalho devido ao mau tempo. Alega a Recorrente que
sendo horista o Recorrido só teria direito às horas efetivamente trabalhadas e nesse sentido cita decisões, sali'entando,
aind11, a força maior. Como bem salienta o V. acórdão:
"quando o empregado contrata seus serviços, se obriga o
empregador a lhe dar trabalho. Se este não puder ser realizado, nos dias de chuva, nenhuma. culpa cabe ao
empregado, devendo o empregador remunerar o empregado
que fica, embora parado, à sua disposição". (Ac. da 3• T., no
Rec. Rev. 982-57; .Tostes Malta, Rei. D.J. de 30·8-57)"
(Comentários à CLT, vol I, págs. 138 e 140).
Não obstante o acerto do legislador na aprov.ação do aludido
preceito - pois, é de justiça que o empregado mantido à disposição
do empregador tenha direito às vantagens decorrentes dessa situação
- casos há cm que, por força da ressalva expressa na lei, outros
critérios são adotados.
Entre os atingidos pelas exceções, encontram-se os ferroviários
de estações do interior, cuja jornada de trabalho é praticamente
indeterminada, em face do disposto no art. 243 da CLT, ln nrbls:
"Art:243. Para os empregados de estações do interior,
cujo serviço for de natureza intermitente ou de pouca
intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre duração
do trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado o repouso
contínuo de dez horas, no mínimo, entre dois períodos de
trabalho e descanso semanal."
Assim, os aludidos trabalhadores, embora compelidos a não se
afastar do local de trabalho, e impedidos, portanto, de exercer outra
atividade que lhes possa proporcionar ganhos adicionais, nada
recebem pelo excede ri te ~jornada normal de 8 horas diárias.
Comentando o dispositivo em tela, e criticando mesmo a
esdrúxula situação por ele criada, afirma Arnaldo Sussekind:
"Tratando-se de estações do interior, onde o serviço for
de natureza inten:nitente ou de pouca intensidade, os
respectivos empregados não se beneficiarão das normas
pertinentes à duração do trabalho; mas a lei prescreve que,
entre duas jornadas de trabalho, seja observado o intervalo
mínimo de dez horas consecutivas e se lhes assegure o
repouso semanal, já agora remunerado. Dcstarte, não se
aplicam a tais empregados os preceitos que limitam a jornada
normal do trabalho e regulam o serviço conceituado como
extraordinário. Só por via obliqua a lei estabelece uma restrição quanto ao tempo em que esses empregados podem
,permanecer, diariamente, à disposição da empresa, ao
estipular o intervalo compulsório de dez .horas entre duas
jornadas de trabalho",

Na verdade, o serviço desenvolvido nessas condições é
suave. Se se tornar excessivo, automaticamente, escapará o
trabalhador das restrições do artigo, porque não será
intermitente a sua atividade, nem a estação será de. pouco
movimento.
A medida, no entanto, nos parece rigorosa demais. Seria
mais razoável que se fizesse com essa numerosa classe
ferroviária, que aceita a vida precária do nosso interior, o que
se fez, por exemplo, com o vigia (art. 62, allnca B).
A lei, todavia, só lhe concede um repouso diário de dez
horas consecutivas, no mlnimo, entre duas jornadas de
trabalho, e o repouso semanal, esquecendo que, mesmo nos
serviços intermitentes ou de pouca intensidade, a atenção do
trabalhador está sempre voltada para a tarefa que lhe foi
confiada, de sentinela para qualquer eventualidade, o que
também é trabalho e, como tal, merece remuneração·
condigna" (Mozart Victor Russomano, Comentários à CLT,
vol. 2, págs. 435/436, nossos os destaques).
Trata-se, pois, de uma situação que, se por um lado, encontra
justificativa na necessidade da redução dos custos operacionais das
estradas de ferro, por outro, prejudica fisica c economicamente os
ferroviários do interior.
Impunha-se, destarte, a adoção de um novo critério, capaz de
atender razoavelmente a ambas as partes, porquanto, mantida a
atual redação do art. 243 da CLT, obrigatória será a sua aplicação,
conforme têm proclamado os Tribunais Regionais do Trabalho e o
próprio TST, através da Súmula n9 61, assim redigida:
"61)- Aos ferroviários que trabalham em "estação do
interior", assim classificada por autoridade competente, não
são devidas horas extras (CLT, art. 243)."
Acreditamos que a solução ora proposta concilie os interesse~
das ferrovias c de seus empregados do interior, no tocante à duração
do trabalho e à remuneração das horas extras.
O projeto reconduz os citados ferroviários à jornada normal de
8 horas. Ao mesmo tempo, considera como de "prontidão" as horas
em que o trabalhador permanecer à disposição da empresa, além da
jornada normal.
A figura da "próntidão" está devidamente explicada no § 39 do
art. 244 da CLT, como sendo o regime em que o empregado fica nas
dependências da estrada aguardando ordens. Ora, o empregado das
estações do interior permanece no recinto de trabalho - porquanto
a própria residência dificilmente se encontra distante da estação e
quase sempre é de propriedade da ferrovia - não apenas
aguardando ordens mas pronto para cumprir suas tarefas, sendo
assim inteiramente cabível considerá-lo de "prontidão" pelas horas
excedentes às da jornada normal.

Finalmente, determina o art. 243 da CLT, com a nova rcdação
prop,osta, que as horas de "prontidão" tenham a remuneração
prevista para esse tipo de serviço, ou seja, 2/3 do salário-hora
terminando por reconhecer que a razão está com Russomano normal, conforme prevê o§ 39 do art. 244 dà mesma CLT:
(Comentários à CLT, vol. II, pág. 110).
A remuneração das horas de "prontidão" compensará a
São ainda do Mestre Victor Russomano os seguintes argu- permanência à disposição da ferrovia para execução dos serviços
mentos apoiados por Sussekind:
intermitentes ou de pouca intensidade, característicos das estações
"O principio especifico do trabalho ferroviário é o de do interior. Em contrapartida, a redução de máis de 1/3 do ônus
que se considera tempo efetivo de serviço o prazo cm que o com o ,pagamento de horas extraordinárias aos multicitados
empregado fica à disposição do empregador, isto é, trabalhadores (normalmente a hora extra é paga com acréscimo
aguardando ou executando ordens (art. 238, combinado com sobre o salário-hora) tornará a nova obrigação perfeitamente
suportável pelas ferrovias.
o art. 49),
Confiamos, pois, .na aprovação do projeto, que faz justiça aos
O art. 243, porém, resolveu excluir dessa norma c, bem
assim, de todos os princípios gerais sobre duração do ferroviários do interior, reconhecendo, como Russomano, que:.
trabalho, os empregados que estejam sediados cm estações ''niesmo nos serviços Intermitentes ou de pouca intensidade, a
ferroviárias do interior, onde o serviço seja de pouca atcnçao do trabalhador estA sempre voltada para a tarefa que lhe foi
confiada, de sentinela para qualquer eventualidade, o que tamb6m 6
.intensidade ou intermitente.
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-164trabalho e, como tal, merece remuneração condigna". (Op. et loc.

PARECERES, sob n9s 605 e 606, de 1975, c 180 e 181, de
1976, das Comissões:
- de ConstituiÇão e Justiça, J9 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto, sugerindo alteração
na redaçào da Emenda; 29 pronunciamento: pela constitucio·
nalidade c juridicidade da Emenda n9 I de Plenário;
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, }9 pronunciamento: Favorável ao Projeto; 29 pronunciamento: Favorável ao Projeto e contrário à Emenda n9 I de Plenário.

clt.)

Sala das Sessões, em 8 de junho de 1976. - Senador Franco
Montoro.
(Às Corm:rsões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Smiço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os projetes lidos
serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. J9Secretá rio.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9-Secretârio.

I:. lido e aprovado o seguinte

São lidas as seguintes

- _~EQUERIMENTO N9 246, DE 1976
Nos termos-db art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de lei da Câmara n9 15, de
1975, a fim de ser feita na sessão de 5 de agosto próximo.
Sala das Sessões, em 8 de junho de 1976. - Senador Roberto
Saturnlno.

Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente

Em 8 de junho de 1976.

Nos termos do § J9 do art. 10 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 João Calmon, pelo Nobre
Senhor Senador Mattos leão, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre o Projeto de Lei Complementar n9 5,
de 1976 (CN) "permite aposentadoria voluntária, nas condições que
especifica, aos funcionários incluídos em Quadros Suplementares ou
postos em disponibilidade".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distinta consideração. - Senador Petrôn1o Portella,
Líder.
Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal.
Em 8 de junho de 1976.
Senhor Presidente
Nos termos do § J9 do art. 10 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 João Calmon, pelo
Nobre Senhor Senador Augusto Franco, na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n9 11, de 1976 "acrescenta parágrafo ao art. 177 da
Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distinta consideração. - Senador Petrônlo Portella,
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Serão feitas as substituições solicitada~. (Pausa.)
Está terminado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia de 5 de
agosto.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 209, de
1976, do Senhor Senador Itamar Franco, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Artigo intitulado
"Morre um Justo", do jornalista Edison Lobão.
Em votação.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Com a palavra o
nobre Senador Henrique de La Rocque, para encaminhar a votação.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Desejo congratular-me com o Senador Itamar Franco pelo oportuno requerimento em que solicita seja transcrito nos Anais do Senado o artigo da lavra de Edison Lobão, Morre um Justo. Nele era retratada a personalidade ímpar do Ministro Alcides Carneiro. A
sensibilidade do honrado representante das Minas Gerais percebeu,
de logo, que a matéria enfocada merecia registro especial. Sim nobres Senadores, ao ler tão sentida manifestação do renomado Jornalista, deparei com uma dificuldade cm qualificá-la. Seria uma bela
peça literária ou um histórico perfeito de um homem invulgar? Em
qualquer dos dois enfoques trata-se, na realidade, de uma pena segura depondo para a História. Estas considerações, Sr. Presidente, que
desejava formular ao encaminhar a presente votação. (muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O ARTIGO CUJA TRANSCRIÇÃO E
SOLICITADA:

ORDEM DO DIA
Item 1:

MORRE UM JUSTO

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n9 JS, de 1975 (ni 1.708-B/73, na Casa de origem), que suprime o item XII do artigo 59 do Decreto-lei n9 237, de 28 de
fevereiro de 1967, que modifica o Código Nacional de Trânsito, c dâ outras providênciás, tendo
·,,

Com a morte de Alcides Carneiro o pais perde UJ11 dos
melhores juizes que já passaram pelo Superior Tribunal Mili·
tar c um dos mais exuberantes e aplaudidos oradores que fre·
qUentaram as tribunas deste pais. A palavra fá.cil, encantado·
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...:...165Não há notícia de alguém que, tendo conhecido mais
ra e sonora garantia magnitude ao espírito arejado desse
intimamente esse exempÍo de cidadão e· de juiz, dele não se
sertanejo extraordinário que na polftica foi um combatente
tivesse tornado um admirador e um amigo. Porque amigos
leal e no Tribunal um homem fanaticamente justo. Quantas
era o que mais sabia fazer, como se no relacionamento corvezes esse grande homem conseguiu alterar as vocações
dial entre os homens fosse encontrar a essência da própria
impulsivas de companheiros e adversários nas pelejas polívida. E os que não tiveram a felicidade de conviver diretamen·
ticas de que participou? E quantos réus deste país lhe devem
te com ele,' mas conheceram sua história, sua filosofia de vida
hoje a liberdade? Não que praticasse a injustiça de absolver
e seus exemplos, ainda assim eram, senão amigos, certamente
criminosos, mas por ter sido capaz de encontrar nos recôn·
integrantes de sua imensa legião de admiradores anônimos.
ditos da lei frinchas por meio das suais pôde sempre garantir'
Esse ilustr'e paraibano que se retemperava nas lutas,
luz aos que padeciam de acusações obscuras. E seus compasabia que era chegado o momento de ensarilhar as armas, o.
nheiros de Tribunal, fiados no discernimento, na competênque não agradava aos impulsos interiores de sua alma cujas
cia e na compostura digna desse homem reto, jamais se negaresistências não conseguia sopitar. Para competir e vencer
ram a um exame pronto das razões que oferecia. Sabendo-se
esse
sentimento interior, ele procurava o autoconvencimento
um privilegiado da inteligência e do poder da oratória, deles
através da vantagem de poder dedicar-se mais às suas leituras
não se valia para impor sua vontade de juiz. A sua vontade
em atraso. Escrever alguma coisa, ou muita coisa, era outro
era a da lei quando justa, porque nos princípios de justiça a
ponto
de fuga desse guerreiro indomável.
sua fé e o seu alcorão.
São homens. como Alcides Carneiro que fazem a história
Quando se tornou próxima a sua compulsória, amigos e
dos povos que, para ser duradoura, não se argamassa apenas
anônimos passaram a lamentá-Ia. A tal ponto que um dia,
das conquistas que decorrem das armas, mas, fundamentalcomo que a consolar tanta gente, ele disse: "Vou para casa•
mente; no mundo moderno, das que nascem da inteligência.
porque hã uma lei que não gosta de velhos". Era realmente
E a sua passagem pela Justiça Militar terá contribuído sensium homem já com bastante idade, embora lúcido. Os seus
velmente para torná-Ia a Corte respeitada e estimada de
votos no Tribunal que tanto honrou e os relatórios que lhe
todos.
consumiram muitas vezes noites e noites, são o melhor espe- .
Perde assim o país um de seus melhores valores.
lho de sua lucidez. A sua poderosa inteligência não se emboEdlson Lobio
tou com o tempo nem com o cansaço. Ao contrário, apurouse até a cristalinidade. Mas há uma lei que não gosta de
velhos e por isso o seu amor pela Corte que ilustrou e os serviO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
ços que prestou ao país, haveriam de render-se.Votação, em turno único, do Requerimento n9 211, de
Pois se há uma lei inimiga dos velhos, um homem como
1976,
do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a
este nunca deveria envelhecer.
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial do
Afinal, por que tombou esse homem notável? Não terá
jornal O Povo, de Fortaleza, intitulado "Frentes de Serviço".
sido pelo desencanto da partida inevitável? Acometido de um
aneurisma no momento mesmo em que seus companheiros
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentalhe prestavam uma homenagem, sempre ficará a impressão
de te!r sido derrotado no último momento da batalha.
dos. (Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
Mas o Dr. Alcides Carneiro morreu deixando atrás de si
um passado de glórias. Não passou pela vida sob a proteção
E O SEGUINTE O EDITORIAL CUJA TRANSCRIdo anonimato, pesando-lhe sempre sobre os ombros as
ÇÃO E SOLICITADA:
responsabilidades da liderança, quaisquer que tenham sido
"FRENTES DE SERVIÇO"
os campos da luta. Mas por ser um homem fundamentalmente bom, o sucesso nunca o envaideceu nem lhe despertou
Tanto para o Ministro do Interior quanto para o Superinteninvejas. Pelos correligionários e amigos era visto como um
dente da Sudcne, as "frentes de serviço" continuam ser a melhor
orientador seguro; pelos outros, como um homem· de respeiforma de enfrentar situações de emergências causadas pela falta de
to, sério e leal.
chuvas. Todavia, já não existe um consenso cm torno deste assunto,
Quando certa vez lhe perguntei se voltaria à politica, ele
sendo forte a corrente que defende medidas de outra natureza, ainda
me respondeu com simplicidade: "A idade já me expulsou de
que paralelas, para evitar o êxodo rural c a fome.
As "frentes", na verdade, apresentam inúmeros inconvenientes,
tudo, mas a política, como uma terceira geração de glóbulos,
sendo apenas a forma mais fácil de reter trabalhadores em suas reestá no meu sangue. Por isso ainda não sei o que fazer".
Transferir-se para o Rio de Janeiro era o seu primeiro proje- giões. Além de lembrarem o velho sistema do "vale e do barracão",
base da famigerada indústria da seca, seus efeitos econômicos são
to. Lã passearia pela manhã sobre as calçadas da praia de
duvidosos, distanciando-se quase sempre dos ·objetivos gerais da
Copacabana, tomando intimidade com o hábito morno do
Atlântico, para entregar-se à leitura no resto do dia. Ele, que
politica de desenvolvimento da região.
De um possível elenco de obras que poderiam ser atacadas as de
nesses anos todos dividia o seu tempo entre os afazeres do
resultados econômicos apreciáveis e duráveis são os açudes e a
Tribunal ou da politica, com os livros de que nunca se aparta·
implantação de perímetros irrigados, ambos esses tipos representanva, teria agora o resto de sua vida para um mergulho total na
do meios de criar maior resistência às secas cíclicas. As obras de
floresta de publicações novas que por falta de tempo não
açudagem podem ser bastante generalizadas, abrangendo todo o ter·
pudera penetrar. Isto é o que ainda o animava.
ritório do Estado, pois apesar de já existir um número considerável
Alcides Carneiro era um sábio, ele que não raro atribuía
de
reservatórios pcq4enos c médios ainda há necessidade de alguns
essa condição aos pollticos e aos juízes mais eminentes de sua
milhares para atender às necessidades de água da população. O
geração. Nilo se sentia à vontade quando se lhe exaltavam as
mesmo não se pode dizer cm relação aos periJ:nctros irrigados de
qualidades singulares de cidadão e de homem público, pois a
grande
porte, só posslveis em regiões restritas do Estado.
humildade e a simplicidade sempre foram traços marcante~
Uma outra opção talvez vAlida é a de intensificar os programas
de sua personalidade. Antes preferia reconhecer nos outros
de cletriticaçllo rural, aumentando o ritmo de extensllo de novas
esses atributos.
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-166linhas. Isto significaria criar cm escala crescente um elemento de
modernização da agricultura e da pecuária, com resultados seguros a
médio e longo prazos.

Vê-se que as opções não são muitas para o emprego maciço de
trabalhadores cm função do fortalecimento da infra·estrutúra econô·
mica, ·embora se pense também cm estradas vicinais para possibilitar
essa utilização cm larga escala de trabalho braçal. Justifica-se, assim,
a idéia de assegurar recursos para melhoria das propriedades rurais,
abrangendo algumas daquelas opções, como açudes e pequena irriga·
ção, além de cercas, estábulos, preparo de terras pra futuro plantio,
além de outras medidas. Este oferece vantagens diversas, incluindo a
de evitar as perigosas aglomerações cm "frentes de serviço" mais
amplas.
~certo que as "frentes" parecem já irrcvcrsfvcis dentro da orien·
tação que foi traçada para esta emergência. Mas, como advertiu a
APRECE, elas provavelmente não atenderão a todas as nccessida·
des. Estão previstas, inicialmente para 17 municfpios, e a estiagem
atinge hoje quase a totalidade do território estadual. Portanto, niio é
inviável, mas sim necessário, um plano paralelo, baseado no crédito
rural ou cm créditos especiais.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4:
Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n' 62, de 1974, do Senhor Senador Franco Montoro, que
assegura à Missões Religiosas o direito de continuar prestan·
do assistência às populações indfgenas, tendo

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

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n' 70, de 1976, do Senhor Sena·
dor Orestes Quércia, que acrescenta mais um parágrafo ao
inciso IV do artigo 5' da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960
(Lei Orgânica da Previdência Social}, tendo
PARECER, sob n' 312, de 1976, da Comissão
-de Consdtulçio e Justiça, pela injuridicidade.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I '·Secretário.

ê lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
N'l-47, DE 1976
Nos termos do art. 310, alfnca "c", do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n' 62,
de 1974, a fim de ser feita na sessão de 5 de agosto próximo.
Sala das Sessões, cm 8 de junho de 1976.- Roberto Satumlno.

PARECERES, sob n's 400 c 401, de 1974, e 219, de
1976, das Comissões:

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da ses·
são de 5 de agosto próximo. ·

-de Consdtulçio e Justiça, I' pronunciamento: pela consti·
tucionalidadc c juridicidadc, com a Emenda que apresenta de
n' 1-CCJ (Substitutivo);

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) matéria constante da Ordem do Dia.

Está esgotada a

Há, ainda, oradores inscritos.
2' pronunciamento: (Rcexame solicitado em Plenário
favorável, nos termos da Emenda que apresenta de n' 2-CCJ
(Substitutivo);

- de Aarlcultura, favorável, nos termos da Emenda de
n' I·CCJ, dependendo da votação do Requerimento n' 245,
de 1976, de adiamento da votação.

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imprensa anuncia que o Presidente da República deverá visitar novamente a Bahia, para ver os trabalhos de desvio do rio São
Francisco, onde está sendo construfda a Barragem de Sobradinho.

Em votaçilo o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na
Ordem do Dia da scssilo de 23 de junho próximo.

Sua Excelência irá, por certo, entusiasmar-se pelo gigantismo da
obra, que fará surgir um lago com 400 quilómetros de extensão por
até 30 de largura- o maior da América Latina, segundo recentes de·
clarações do atual Presidente da ELETROBRÁS. Constitufdo de
uma barragem de terra com cerca de 3,6 quilómetros de extensão c
altura máxima de 41 metros, o reservatório de Sobradinho cobrirá
uma área de 4.214 kmz.
Serilo cerca de 3S blihões de metros cObicos de água
acumulados, quase o dobro, portanto, da capacidade de Tras

-167Marias, assegurando vazão plurianual constante de 2.100 m3 por
segundo.
Serão construidos, também, quatro diques com comprimento
total de 4,9 km, eclusa de navegação, inclusive canal com 120 metros
de extensão, 17 metros de largura c desnlvel máximo de 32,50 m.

sabe V. Ex• - a potencialidade da Cachoeira de Paulo Afonso,
entendo que V. Ex• está fazendo um discurso justo na parte em que
ele se relaciona com a transferência da população atingida pelas
cidades que serão inundadas pela barragem . Aproveito o discurso de
V, Ex• para fazer um apelo ao eminente Presidente Geisel no sentido
de que determine uma antecipação de transferência, de estudo para
as populações das cidades de Petrolândia e Itacuruba, cidades estas
que irão desaparecer dentro de 2 a 4 anos com a construção da nova
barragem de ltaparica. Seria um trabalho, no meu entender, prelimi·
nar para que os nossos conterrâneos de Petrolândia e ltacuruba não
passem pelos mesmos vexames por que estão passando os nossos
patrícios baianos.

Além de possibilitar a regularização do rio, a construção da hi·
drelétrica terá capacidade de produzir 1 milhão de quilowatts, a
partir de 1978, devendo contar a Usina de Sobradinho com cinco gc·
radorcs de 175 MW cada um.
Há, pois, um mundo de dados, cifras, estatísticas, números para
se mostrar ao Chefe da Nação. A engenharia, a técnica, a economia
hão de ser louo,.:ados ao infinito. E, sobretudo, aqueles que os im·
O SR. MARCOS FREIRE (MDB-PE) - Este, aliás, é, entre
pulsionam.
outros, o objetivo do discurso que estou pronunciando nesta tarde.
Como já disse em oportunidade anterior - falando sobre o
Ainda estou descendo o São Francisco e chegarei a Petrolândia
mesmo assunto, o rio São Francisco, embora sob outros aspectos- e a Itacuruba agora; após, a Sobradinho, para ir, depois, ao local da
nenhum de nós, evidentemente, poderia se contrapor a esse - c a futura Barragem de ltaparica. E, quando estou relacionando uma
qualquer outro - programa de cncrgização que se faça necessário série de distorções, de deficiências ocorridas por ocasião da implan·
para a nossa região.
taçiio de Sobradinho é, também, de certa forma, para ver se esses
Mas permito-me sugerir ao Presidente que, indo lã, indague erros não se repetem em relação à próxima barragem a ·ser conspelo homem que até então vivia nas terras a serem inundadas. O que truída, mais embaixo, no mesmo rio São Francisco.
é feito dele. Como tem sido tratado.
As cidades de Petrolândia e ltacuruba vão ser, realmente,
~que quatro cidades vão desaparecer, devendo Remanso, Casa
atingidas por uma nova inundação, que se deverá dar daqui para
Nova, Santa Sé e Pilão Arcado, todas na Bahia, serem relocalizadas
1980. Versarei esse assunto logo mais adiante. Mas esclareÇo, de
outras paragens.
logo, que estive recentemente naquela região e por isso posso tesPelas noticias e reclamações que me chegam, parece-me que a temunhar as apreensões daquela gente, temerosa, inclusive, de que
maneira de se proceder ao deslocamento dos cidadãos, atingidos por ali se repitam fatos que não deveriam ter ocorrido em relação a
obras desse tipo, não estaria sendo devidamente conduzida.
Sobradinho.
No caso do Municlpio de Casa Nova, por exemplo, teria sido
Agradeço, de qualquer maneira, a intervenção do ilustre
ela mais consentânea com os interesses da·CHESF e do INCRA e Senador Paulo Guerra, que incorporo ao meu pronunciamento,
não, necessariamente, com os daqueles que serão retirados do local a apenas me permitindo discordar da afirmação de que eu não estaria
ser inundado.
fazendo justiça ao trabalho de aumento do potencial energético que
O cronograma da realização da barragem de Sobradinho é que vem sendo efetivado no Nordeste. Bastaria a simples enumeração
estaria determinando o prazo de transferência da população e não o que fiz dos dados relativos a este empreendimento, aos números que
que porventura se fizesse indicado, do ponto de vista psicossocial, dizem respeito ao aumento dessa potencialidade energética, para
para transferir número superior às 10.000 famílias ali existentes.
mostrar a lisura com que estou colocando o problema nos seus
Enquanto isso, hã dúvidas quanto ao cadastramento de pessoas devidos termos, a fim de que se veja, exatamente, a importância da
residentes nas ilhas, pois raramente as equipes de assistentes sociais,
obra que se estâ construindo.
que têm de vencer grandes distâncias, vêem os seus pedidos de transComo disse explicitamente, nenhum de nós poderia se conporte - lanchas, carros, etc. - atendidos a tempo e a hora. Coisas
trapor a uma obra dessa magnitude mas, ao mesmo tempo, preodesse tipo demonstram que tal trabalho, que é quase catequese junto cupa-me o lado humano, o aspecto social que, muitas vezes, no afã
aos retirantes, é considerado cm segundo plano, o que se afigura
de realizar obras desse porte, é considerado em segundo plano, em
inadmissível e compromete a excelência do trabalho educativo plano secundário. Com isso, evidentemente, não se deve concordar.
mais mesmo que elucidativo - que precisa ser feito, cm tais con·
dições.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-PE) - Permite V. Ex• um
Reclama-se, igualmente, que as indenizações das dcsapro·
aparte, apenas para completar o meu pensamento? (Assentimento do
priações de terras estão sendo feitas em bases inferiores às aplicações
orador.) V. Ex• que foi justo, quando tratou do assunto da transnas respectivas cidades. ~ que tanto umas como outras não permiti·
ferência da população atingida pela Barragem de Sobradinho, foi
rào no desapropriado estabelecer-se, cm igualdade de condições, nos
parcimonioso quando passou de raspão na apreciação da obra ali
novos centros para onde se dirigem.
realizada. Gostaria que V. Ex• usasse o mesmo _peso e a mesma
Aliás, ainda hoje recebo reclamações de agricultores que foram
medida, para dar mais realce à reclamação que, com muita justiça,
desalojados de suas glebas, pela outrora SUVALE, quando da exefaz nesta Casa.
cução do Projeto Bebedouro, em Petrolina. As indenizações parecem
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - A avaliação que
ter sido irrisórias e não faltou quem, embora tendo assinado
V. Ex• faz do tamanho dedicado à apt:eciação da obra - que,
quitações, supõe, de boa-fé, que ainda receberá o que lhe julga
honestamente, contém exaustivas e significativas especificações,
devido.
inclusive de ordem técnica, da barragem - parece-me, mais uma
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-PE) - Permite V. Exa. um vez, improcedente. Revendo rapidamente .a primeira folha deste
aparte?
pronunciamento- e agora é que entrei na segunda- vejo que mais
O SR. MARCOS FREIRE (MDB-PE) - Com toda a honra, da metade dela· refere-se, exatamente, aos aspectos positivos, elogiá·
veis, até grandiloqUentes dessa barragem. Consta - e aqui posso
Senador Paulo Guerra.
contar rapidamente - de quatro ou cinco parágrafos, todos eles
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-PE)- Embora estranhe que V. evidenciando ns excelências da obra em questão.
Ex•, ao iniciar seu discurso, não faça também justiça ao trabalho
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-PE) - Se ni!o sou importuno,
magnífico que o Governo vem realizando no sentido dé aumentar o
potencial energético do País, Inclusive com. a construção da gostaria de, mais uma vez, completar o meu pensamento. Um dos
barragem de Sobradinho, uma obra que irâ ampliar muito -como castigos que Deus deu ao homem foi a falta de inteligência, e eu fui
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apoiado!). Eu que acompanhei tão de perto, como seu adversário, a Silo Francisco, pois não se sabia, ao certo, se seriam atingidos pelas
campanha de V. Ex• para chegu a esta Ca5n, entendo que V. Ex•. águas.
tJo minucioso nu c:rlticas às omissões do Governo, poderia ser
Preterindo a cota mãxima de 340 metros cm favor de uma de
judo, nesta hora. exaltando o trabalho que o Governo da Rcvoluçio 305 metros, que implicarA em menos 2.000.000 de kw, consta, agora
vem fazendo, principalmente no sctor energético do Pais.
que a inundaçllo provocada por Itapnrica, com 112 km de extensão c
cerca
de 20 bilhões de ml, apenas atingira, cm Pernambuco, a totaliO SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Primeiro, saiba que
dade
de
Itacuruba c 90% da Arca de Petrolândia. Isso, em 1980.
nio estou aqui para elogiar nem enaltecer governos. Segundo, nem
Tudo,
entretanto, é quase no "ouvir dizer", pois as autoridades
por iuo, ao tra~r de uma obra, fazendo a análise critica dos seus
fecham-se cm copas e não fornecem, facilmente, informações seguras.
aspcc10s negativos, privo-me de rcual~r os seus nspcclos positivos.
Tenho eon5Ciencia de que, la c:uu, pela leitura deste pronunciaO Sr. Helrldlo Nuna (ARENA -PI)- Permite-me V. Ex• um
mento no DUrio do Coecr- Nadoaal, qualquer pessoa poderA con- aparte!
cluir que nio poderia ser mais minudentc, para fazer justiça aos asO SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Concedo o aparte
pcdos altamente positivos deste empreendimento.
no nobre Sénador Helvldio Nunes, com muita satisfação.
O Sr. hlllo e-ra (ARENA- PE)- Se V. Ex• fizer Justiça
O Sr. Helrldlo NIIIHI (ARENA - PI) - Eminente Senador
ao Governo, suu critiCAI. sulU referências às omissões desse mesmo
Marcos Freire, é de se: louvar, inicialmente, o desejo de perfciçio magoverno lcrAo mais fundamento.
nifestado por V. Ex•. Mas sabe V. Ex• melhor do que c:u que, entre o
O SR. MARCOS FREIRE (MDB-PE) -I: cxatamente o que
procurei fucr, ressaltando os elementos positivos da obra, antes de
entr.ar nos seus :upcctos negativos.
Sr. Presidente:
O INCRA. por outro lado, terA demorado na eonstruçio du caIAS cm Bom Jesus da Lapa, onde se implanta um projeto de coloniza·
çio para abrigar AS:icultores desalojados por Sobradinho. Enquanto
iuo, a CHESF estava, como estA. ansiosa para desocupar a ãrea. Havia cumprido a sua parte. Fizera lU picadas, abrira 115 estradll5, puxara 11 igua c a luz. Mas 115 moradiu tardavam. Começou-se, entAo,
a incentivar 11 idll de f:~mOiliS p:~ra a borda do lago, pois havia outras
obru a cuidar, chegando-se a aumentar a ajuda pua tal fim. Isso
atendia a tendência n:atural dos que ali já \'i vem. embora contrariasse
frontalmente: :a primitiva oric:ntaçllo oficial, que tc:rfl constatado as
\'antagc:ns do deslocamento para Bom Jesus da Lapa.
Um outro tumulto lerA se dado em rc:laçào ao tempo estabelecido pua a tr.msferência de vári:as famílias. Depois de dado o aviso
de: mudant;:a parn outubro, deixando-se conseqUentemente de plant:ar, a c:fetivaçilo dc:la foi sendo adiada, só se: dando no último mês de
fevereiro, quando já haviam consumido o que tinham produzido.
Como se vC, uma desarticulnçio que: leva à insatisfnçio c: até ao desc:rédito de: uma iniciativa em si mesmo válida.
Mu não apc:nliS a populnçllo que estA sendo transferida não se
encontra preparada - ou pelo menos suficientemente preparada.
Isso ocorre, igualmente, com os que vivem c:m Bom Jesus da Lapa,
rc:lntivamcntc aos agregados à terra que terão de sair para dar lugar
ao projeto de colonização, que abrigará os que virão para ali. Durante muito tempo estiveram despreparados - e desesperados sem saber se iriam ser ou não aproveitados também. De inicio, as
noticias que tinham eram dadas pelos que estavam chegando para
c:ltccutarc:m as obras do projeto -os motoristas de caminhões ou os
próprios trabalhadores tocadores de obras. As informações desencontradas faziam crescer as dúvidas c as suspeições sobre o futuro de
vidas jA sofridas. Só há cerca de dois meses é que, finalmente:, chegou
uma equipe para suprir essa falha.
Cabem temores c reparos semelhantes em relação à anunciada
construção da Barragem de ltaparica, pois nilo houve, sequer, um
trabalho de convencimento, junto às populações, de que terá sido dada a soluçàó mais racional pura os objctivos a que se propõe c de que
os direitos de todós serão respeitados
Rcccntcmc:nte estive na cidade de Petrolândia que, juntamente
com ltacuruba, também cm Pernambuco, Rodelas e lbó, nu Bahia,
vão ser inundadas pela nova barragem.
Pude sentir de ·perto o inconformismo da sua gente com o seu
próximo desaparecimento e, sobretudo, a enorme carga de
apreensão face a posslvcis prejulzos de ordem cconômica.
Numa das outras visitas que fiz no ano passado à região sertanc·
ja, jA me haviam sido cxtcrnados, iguais sentimentos dos moradores

fato c o ideal, vai uma grande: distância. Temos os maranhenses c os
piauienscs um exemplo próximo. Quando o Governo Federal, contrariando os pareceres dos técnicos, determinou a construção da
Barragem de Boa Esperança, duas cidades, uma do Piaul e outra do
Maranhão, teriam de desaparecer Guadalupe c Nova Iorque. A
mesma preocupação que hoje V. Ex• manifesta, nós os representantes do Piaui c do Maranhão, tivemos. As equipes sociais, os serviços de engenharia, os projctos de construção das novas cidades,
tudo isso foi objcto de reclamação c de insatisfação por parte de
alguns componentes das populações das respectivas cidades. t. humanamente impossível - devido, inclusive, à diversidade social, aos interesses materiais em jogo - o Governo dár uma solução rigorosamente justa. O certo, nobre Senador, é: que V. ·Ex•. com sua inteligência, pode muito bem avaliar os efeitos multiplicadores, apesar dos
sc:nôes existentes, proporcionados pela Barragem de Boa Esperança
no Piauí c: no Maranhão, apesar de ter um quinto da capacidade da
Barragem de Sobradinho.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Permite V. Ex• um aparte, em funçio do aparte do nobre Senador Hclvldio Nunes?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Se V. Ex• prefere
apartcnr antes de cu responder ao Senador Hclv!dio Nunes, cu o concedo, neste instante.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Entendo que os erros
praticados com a construção da Barragem de Boa Esperança inundando cidades, deslocando populações, como cstâ se verificando
agora na Bahia - não justificam que o Governo não plancje, com
muita antecipação, a transferência das populações das cidadc:S de
Petrolândia c Itacuruba. Seria uma obra completa, um plancjamcnto
integral - a transferência da cidade, atendendo àquele sentimento
telúrico, que é uma graça para o Nordeste c para o Brasil, pois sem
ele o Nordeste estaria despovoado e, depois, iniciar-se a construção
da Barragem de: ltaparica. O que V. Elt• c cu desejamos, como
representantes do povo de Pernambuco, acima das diferenças das
siglas partidárias, é que se faça um projeto tendo em vista os erros do
passado c não se cometam contra os pernambucanos os mesmos
erros cometidos na Bahia, no Pia ui c no Maranhão.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) -Agradeço o aparte
de V. Ex•
Ninguém está pondo cm dúvida, por exemplo, os efeitos multi·
plicadores, cm todo o Nordcstc, da Barragem de Sobradinho, das
vantagens do aumento do nosso potencial energético. O que estamos
procurando 1: alertar o Governo no sentido de que isso poderia ser
feito com menos custo de ordem social c de orde'm individual.
Esses homens e mulheres, arraigados à terra - muitos deles ali
nasceram - jA estarão, em qualquer hipótese, sendo violentados, ao
serem transferidos da sua região. Mas ninguém vai defender aqui que
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Sei, também, que reclamações c insatisfações surgirão sempre.
Mas o que acabo de testemunhar, por exemplo, cm Pctrolândia, é
um completo descaso com o sentimento popular.
Na região silo-franciscana, no ano passado, ninguém sabia, ao
certo, de coisa alguma. Indagavam o ,que existia, realmente, a
respeito de ltaparica, qué cidades seriam atingidas, que populações
teriam de ser deslocadas. E nilo havia quem respondesse com precisão.
Por isso mesmo, quando aqui cheguei de uma dessas viagens ao
sertão, enviei, cm 3 de junho de 1975, um oflcio ao Ministério do
Interior, cm que, como representante de Pernambuco, procurava me
assenhorar do que existia, não para me contrapor à obra, mas para
poder tranqUiHzar as populações e, conseqUentemente, julgando válidos os argumentos, até mesmo colaborar nos trabalhos.
Es\OU hoje comemorando o primeiro anjvcrsário desse oficio,
que está. vazado nos seguintes termos:
."Bras!lia, DF, 03 de junho de 1975.
llm9 Sr.
Dr. Antonio Augusto de Almeida Junior
DO. Assessor Parlamentar do Ministro do Interior
SAS- Ministério do Interior- 89 andar
NESTA"
Senhor A91cssor,
De ordem do Senador Marcos Freire, solicito a Vossa
Senhoria, a gentileza de nos conceder informações a respeito
de barragens no interior de Pernambuco, da seguinte forma:
· a) 'quais as barragens projetadas, as que estão previstas
para serem executadas brevemente, as que se encontram cm
andamento, as que estão com suas obras paralisadas;
b) a situação da barragem de ltaparica, cujas populações do Vale do São Francisco se encontram preocupadas
com a eventualidade do desaparecimento de municlpios c de
afctar a economia de outras unidades gcopollticas da área;
c) no tocante à barragem de Sobradinh~·. na Bahia, quase na divisa cm Pernambuco, há a preocupação dos barqueiros, temerosos que, com o desvio do curso do São Francisco, a sua atividade tenha interrupção c não sejam indenizados, conforme publicou o Jornal A Tarde, de Salvador.
Assim, gostar!amos de saber qual a situação real;
d) qual a situação da barragem de Trindade, que serve a
várias localidades, entre as quais Bodocó.
Com os nossos antecipados agradecimentos, cordialmente. - Lourival F. Lopes, Chefe do Gabinete."
Já antes, a IS de maio, houvera solicitado informações, sobre a
barragem de ltaparic.a, ao Ministério das Minas,e Energia, através
deste oficio:
.
.
"Bras!lia, DF, 15 de maio de 1975.
Jlm9 Sr.
Dr. Carlos dos Santos Gomes
DO. Assessor Parlamentar do Ministério das Minas e Energia
279 andar- Câmara dos Depu'tados
NESTA
Senhor Assessor,
Estando cm projeto, pela 'CHESF, a construção da
barragem de Itaparica, no· Médio São Francisco, peço a
Vossa Senhoria, de ordem do Senador Marcos Freire, enviarnos informações a respeito, incluindo quais as áreas e as
cidades que deverão ser atingidas e as condições em que tal
empreendimento está projetado.
Com os meus antecipados agradecimentos, cordialmente.- Lourlnl F. Lopes, Chefe do Gabinete."

Respostas não vieram. Não fiz nenhuma incriminação, nilo tomei nenhuma posição de critica, à espera dos esclarecimentos.
Parece-me, portanto, Senador Hclvldio Nunes, que deveria
ocorrer o contrário do que cstâ ocorrendo. Nilo é passivei que soluções técnicas, por mais excelentes que sejam, por mais justificativas
de ordem económica que apresentem, devam ser assim impostas de
cima para baixo, cm completa desatenção para com aqueles que
serão dirctamcntc atingidos, prejudicados ou até mesmo
beneficiados.
U que a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, ou o
DNOCS, ou os Ministérios que estiverem atuando cm empreendimentos desse porte deveriam fazer era tentar captar, em primeiro lugar, a confiança e até a colaboração do povo para uma iniciativa dessa ordem. Não criar, pelo silêncio, ou pela prestação parcimoniosa
de esclarecimentos, predisposição, contrária, por parte dos que recebem a noticia como uma decisão de mando que fere os seus intc.rc_sscs.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador,
V. Ex• me concede um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB satisfação.

PE) -

Com toda a

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador
Marcos Freire, é profundamente meritória essa posição humanista
de V. Ex•. tornando .poss!vcl aquilatar, avaliar o grau de dor, de
sofrimento c o trauma que significa o deslocar dessas populações que
estão enraizadas, que têm lá, inclusive, o jazigo dos seus antepassados, onde eles cultivam aquelas terras há séculos, talvez. Não é passivei avaliar esta dor, este sofrimento, e V. Ex• está interpretando
muito bem o pensamento desta populaçilÓ, que deveria ser atendida
com muito cuidado e com muito carinho, persuadida, ..
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Exatamcntc.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- ... a entender a magnitude da obra. Não é à socapa, não é com o insulto da desapropriação, da remoção manu militar!. Eu o admiro nesta hora mais do
que o admirava, nobre Senador.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Muito obrigado.
O Sr. Enndro Carreira (MDB - AM) - V. Ex• revela um
escaninho da sua personalidade, que é esse humanismo, esse atendimento à idiossincrasia da alma humana a pruridos, a sentimentos
que nós não podemos avaliar, aquilatar. mas que valem muito mais .
do que todas os Sobradinhos que se possam construir no mundo.
Muito obrigado.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB· - PE) - Agradeço,
sobremodo, o aparte de V. Ex•, pelo conteúdo de que ele é portador
e pelas referências bondosas àquele que aqui fala.
Realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo gasta
fortunas, faz, por vezes, empreendimentos do maior interesse coletivo. No entanto, não sabe ou não se preocupa cm despertar o agrado
·popular àquelas obras que, no final, podem se reverter em·favor da
coletividadc.
O que ele precisava fazer era, cxatamcnte, mostrar as vantagens
c as desvantagens da iniciativa, o que ela representará para a região,
para o próprio povo que poderá, cm curto. prazo, ser incomodado,
ser sacrificado, mas que, a médio e a longo prazo, vai tcrminar'scndo
beneficiado. Deveria, igualmente, demonstrar, assegurar, afiançar
que ninguém será preterido nos seus direitos, porque, de fato, não se
sabe como as coisas ocorrerão, mesmo porque exemplos pretéritos levantam suspeições ae que nem sempre os que foram deslocados tiveram assegurado tudo que lhes era devido.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) aparte?
O SR. MARCOS FREIRI!HMDB tisfação.

V. Ex• permite um

PE) - Com toda sa-

•
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No caso presente, trata-se de futura construção de barragem, e
O Sr. Paulo Guerr. (ARENA - PE) - Inicialmente, discordo
nem
sequer o oficio, solicitando a assessoria parlamentar do Minis·
dcs.çc sentimentalismo exacerbo, revelado pelo aparte do eminente
Senador pelo Est3do do Amazonas. O nordestino, depois de Paulo tério do Interior, mereceu resposta, apesar de decorrido mais de um
Afonso, já ficou consciente da grandeza c, também, da importância ano de expedicilo do pedido.
O Sr. YlrJI!IoT4vora (ARENA - CE\ - Vamos ver se
do destino do Rio Sào Francisco; c tampouco, apesar da injustiça
seremos ma1s lehzes do que V. Ex• Primeiro: diligenciaremos para
com que está sendo realizada a transferência da população atingida
que V. Ex• receba essa resposta, não como um favor, mas, achamos
- repito -de Sobradinho. não está sendo feita a manu mllltarl. Há
nós, como atendimento a uma das prerrogativas que o Legislativo
um exagero de S. Ex•, quando assim falou. O que falta na execução
tem. Segundo; V. Ex•,- vamos fazer render homenagens à inteligên·
dessa obra tão importante. do Governo, cujo assunto V. Ex• está
abordando com muita oportunidade, é a açào politica do Governo cia- quando da tramitação de inúmeros projetas passados por esta
para humanizar o sofrimento, é o tecnocrata frio, executando um Casa, que têm alguma correlação com construção de barragens, com
programa de Governo. Quando, se fosse realizado através dt uma irrigação, com recursos ao Nordeste pode perfeitamente encaixar
açào politica, o político que sabe c sente, que tem o termómetro do esse pedido de informação. Sempre arranjamos meios e maneiras pa·
povo, faria, com antecipação, a transferência dessa cidade, com -colé· ra isso e V. Ex• é legislador muito experimentado para fazer esses pe·
õn~<~·< ri e má,JZica. tão úteis i\ elucidão da verdade.
gio, com saneamento, etc., até uma cidade modelo, porque a popula- quenos·
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço o elogio
ção de lá não está reagindo a essa transferência. O que hã, repito- c
de V. Ex•. mas no espaço de um ano, de 3 de junho até a presente danão sou inimigo dos técnicos, sou contra os tecnocratas - é a frieza t:l, não surgiu esta oportunidade.
dos tecnocratas na execução de uma obra desse vulto.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Permite V. Ex• um
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Realmente, Sr. Se· aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não, com
nador Paulo Guerra, V. Ex• tocou num ponto capital do problema.
prazer.
t que um Governo forte. auto-suficiente, tccnicista, quando se
convence da excelência dessa ou daquela solução, resolve aplícá-la
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - V. Ex• tem inteira
unilateralmente, num verdadeiro desdém àqueles que, vivendo na razão. O ~cgimcnto Interno só agasalha pedido de informações, se
comunidade ou oriundos da comunidade, poderiam ser os seus co- se tratar de matéria em discussão, ou inseria no orçamento. Haja
laboradores no •·endcr a verdadeira imagem de uma iniciativa que vista que, no ano passado, cu pretendi informações da SUDAM, e·
seja válida. Mas, ao invés de se procurar os lideres comunitários ou foi um problema para a liderança conseguir que este requerimento
os representantes do povo, sobretudo aqueles que têm mandatos fosse despachado pela Mesa, e só o foi porque estava-se discutindo o
clctivos- porque, nessa qualidade, não apenas lhes seria um direito, orçamento na oportunidade, c havia inserção da SUDAM, no Orça·
o de serem informados. mas teriam também o dever de colaborar mento da República. Quando a informação é concedida, é graças ao
com o Executivo, na execução de obras de alcance colctivo -ocorre bencpÍácito, à benevolência, ao espírito paternal da Maioria, prin·
justamente o contrário. Foge-se ao diálogo. Subtraem-se as infor- cipalmente quando tem na Liderança o nobre, o fidalgo Senador
mações. Esclareço, nesta oportunidade, que a população de Petro· Virgílio Távora.
lándia nào está sendo deslocada, nem a manu militar! nem sem ser a
O Sr. Vlrglllo T4vora (ARENA - CE) - Caro Senador,
rnaau mllltarl, porque ainda nilo chegou àquela fase cfctiva do deslo·
permita-nos só uma pequena interrupção, visto ter sido citado. (As·
camcnto ...
,;entimento do orador.) Se hã algo que a Maioria procura sempre
atender são esses pedidos de informação, inclusive até sobre asO Sr. Ylrgfllo T'fora (ARENA- CE)- Quem falou cm manu
suntos outros que não aqueles pertinentes a matéria legislativa. O ·
rnllltarl foi o Senador pelo Amazonas.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - ... mas está naquela Líder da Maioria, o Líder da Minoria, todos os dois, sob esse
fase preambular de apreensão. de angústia, de dúvida sobre seu desti· aspecto, sempre se entenderam. Vamos forcejar para, justamente,
no, c esta é: que era a fase - se é que já niio está passando - da nesse caso que desconhecíamos, ver se essas informações vêm o mais
populaciio estar sendo "trabalhada", em termos de Psicologia Social. rápido possível. Essas informações, Sr. Presidente, estamos certos
Lã estive, por exemplo. numa reunião de centenas de pessoas c que aqui chegarão como tantas outras que V. Ex• tem solicitado e
as críticas logo surgiram à Barragem de ltaparica. Eu, que há um temos procurado trazer. Então, vamos procurar' atendê-lo. Está bem?
ano atrás, havia solicitado esclarecimentos ao Governo, c isso hum ii·
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Realmente, o pró·
demente, através da soilcitação uqui lida e subscrita pelo meu chefe
prio Senador Evandro Carreira procurou fazer justiça ao Líder da
de gabinete, porque requerimento de informações mesmo não pode
Maioria, Senador Virgílio Távora, que tem aquela sensibilidade que
mais ser feito pelo parlamentar - nilo dispunha de respostas
talvez falte aos homens do Executivo.
·
precisas acerca daquela obra. E tive, exatamcntc, que tentar ...
O Sr. Vlrglllo T'vora (ARENA- CE)- Não, isso aí, natural·
O Sr. Vlrglllo T'vor• (ARENA- CE) - Eminente Senador,
mente. é uma visão unilateral que V. Ex• tem do oroblema.
permita-nos interromper o discurso de V. Ex• (Assentimento do
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- ?E)'- Permita-me V. 'Ex• um
orador.) Por favor! Um requerimento de informações pode ser feito
pelo legislador. Nilo vamos chegar a esse ponto! Estamos ouvindo, aparte. (Assentimento do orador.) Essa questão de tempo, de um
ano ou de três meses, i: uma questão de gestação. Em relação ao Mi·
com toda atenção. o discurso de V. Ex• não o temos apartendo,
inclusive cm algumas críticas iá feitas, mas não r.hegucmos u esse nisti:rio do Intcrior essa gestação é de um ano, em relação ao Ministé·
ponto. V. Ex• naturalmente, depois de enunciar todas as sutts res- rio da Previdênciu Social é de dois dias.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permita-me V. Ex•
salvas à forma como está sendo conduzida a op~ração, solicitará no
Senador
Marcos Freire. (Assentimento do orador.) ~ apena~ para
Governo algo que teremos o mâximo prazer de transmitir, assim
lembrar
a
V. Ex•. em relação a pedidos de informações, e, antes de
como requerimentos de informações - queremos mais uma vez
afirmar- silo recebidos pela Casa c dirigidos ao Executivo, quando muis nada, quero congratular-me com V. Ex• pelo discurso desta
por ela aprovados. Aqui nilo hâ essa proibição! Mantemos a tarde- jâ dito pelo próprio Senador Paulo Guerra, com muita propriedade - mas quero lembrar, com muito respeito, ao Senador
contradita.
Virgílio Távora, que a Constituição no seu art. 30, letra "d", -diz o
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ao que me consta, seguinte:
o Executivo está obrigado a responder apenas a requerimentos de
d) a Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado
informações sobre matéria cm andamento ou cm apreciação no Con·
Federal encaminhará, por intermédio da Presidência da
grcsso Nacional, ou sujeita à sua fiscalização.
República, somente pedidos de informação sobre fato
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sujeito à fiscalização do Congresso Nacional ou de suas
Casas;
t::ra o aparte que gostaria de dar a V. Ex•

ltaparica, cuja gestação está cercada de reservas c mistérios que
nada contribuem para o êxito de uma obra como essa, com implica·
ções económicas c sociais do mais alto significado.
O equacionamento das verdadeiras soluções para os problemas
nacionais e regionais implica, sem dúvida, cm aspectos eminentemente técnicos que escapam aos órgãos essencialmente políticos. Mas
implica também, c neccssáriamente, cm aspectos eminentemente
políticos. Por isso mesmo, o povo e os seus representantes têm' o
direito de participar ou de, pelo menos, dele tomarem conhecimento,
aplaudindo-a ou criticando-o com a sensibilidade de homens afeitos
aos sacrifícios das massas. Assim, poderiam colaborar nas iniciativas
válidas para o futuro da pátria.-sanando-as das distorções, P,Orvcntu·
ra existentes e passíveis de corrjgcndas.
Não apenas nas grandes obras hà que sanar frutos da inscnslbili'·
dade governamental, mas é preciso descer, também, a coisas que
podem parecer pequenas, mas que mostrem, igualmente;. a indi·
ferença dos órgãos oficiais para o aspecto humano de seus empreendimentos.
Permito-me chamar a atenção do ilustre Udcr da ARENA,
SenadOI' Virgllio Távora, que comigo tanto tem colaborado cm pronunciamentos anteriores, para um atestado bem eloqUente - e até
pungente - dessa enorme insensibilidade de administradores pú·
blicos, que fui encontrar, por exemplo, no Acampamento do
DNOCS, Poço da Cruz, cm lbimirim.
Já me referi aqui, em pronunciamento anterior, à existência
daquela maior obra hidráulica do DNOCS, cm Pernambuco, com
SOS milhões de metros cúbicos de água acumulada, inaugurada em
19S8 e até hoje inaproveitada para o fim a que se destinou - a
irrigiaçào. Não quero ser impertinente voltando hoje a analisar esse
problema, especificamente, embora aproveite a oportunidad~ para
cobrar ao digno Senador cearcnse os préstimos que cavalheirescamente me ofereceu para, prevalecendo-me do seu acesso fácil às
altas esferas ministeriais, poder interceder junto a elas pela mais
pronta solução do assunto.
Quero tão-somente, nesta oportunidade, referir-me que, visitando aquele núcleo residencial, chocou-me a constatação de um
fato que nem a gentil acolhida que ali tive me permite calar. E tenho
certeza de que vou contar com o endosso do ilustre representante do
Ceará. ~o seguinte:
Há uma série de prédios construídos Jogo à entrada do Núcleo,
onde se localizam escritórios e residências de técnicos c do próprio
engenheiro-chefe. Mais adiante, logo mais adiante, talvez apenas a
uns 200 ou 300 metros, encontram-se as moradas dos pequenos servi"
dores do DNOCS. Não me espantou a gritante diferença de padrões
de uma e de outras construções, já corriqueira e natural no estilo de
vida económica e social em que todos nos inserimos.
O que me chocou enormemente - c estou certo que chocaria a
qualquer .Senador que lá fosse - foi constatar que aqueles humildes
funcionários, em suas casas modestas, não têm direito, sequer, à luz
eli:trica. A postcação termina quase às suas portas, no correr das edificações principais. Ali cessa a fiação, aquela mesma que traz a eletricidade pa~a os escritó~ios c a habitação ~os funcionários gradua'dos.
A do1s passos admntc, nega-se aqu1lo que tão pouco s1gniticaria
para a repartição c tanto representaria para centenas de pessoas que
vivem na escuridão, em cerca de· 300 casas. ~ como se os consi·
derassem na senzala e da senzala. Têm que viver à luz de vela ou no
bruxulear de Iam pari nas. Não se lhes reconhece o direito -que pra·
ticamcnte nada custaria ao DNOCS - de terem a luz elétrica. Nem,
muito menos, a um aparelho de televisão que, colocado sob um
abrigo no descampado que separa aquele conjunto de moradias,
seria o atrativo e o lenitivo que lhes é odiosa c gratuitamente negado.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - V. Ex• vem dar a
fundamentação legal à minha afirmativa anterior. Agradeço a colaboração de V. Ex•
O Sr. Vlrgillo T4vora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
faça justiça; isso não foi negado, o que foi afirmado é que V. Ex• é
suficientemente inteligente para agregar a discussão de um projeto, c
aqui os existem, variando do pólo positivo ao pólo negativo, um requerimento. V. Ex• sabe disso melhor do qu~ nós, que é posslvel,
dentro dessa sistemática constitucional, tal proceder.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Sobretudo se
houvesse maior sensibilidade politica dos homens do Executivo
permita-me que insista.
'
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA - CE) -Na interpretação de
V. Ex•··
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Mas, preciso
prosseguir na análise crítica do problema, objeto do pronunciamento
desta tarde.
Dizia cu, com o silêncio, com a indiferença, com a insensibilida·
de de prestar esclarecimentos, de pedir a colaboração dos polrticos,
dos representantes do povo, dos líderes da comunidade, o que é que
ocorre? O temor generaliza-se, porque aqueles que poderiam esclarecer não têm os elementos nas mãos.
Como testemunhei cm minha última viagem ao sertão, ouvemse, então, as mais variadas versões sobre o mesmo fato. Fala-se que
a opção feita em ltaparica só contempla objctivos de energia, desprezando-se a sua combinação com sonhados sistemas de irrigação, ao
mesmo tempo que se sacrificam as terras mais férteis da região. Falase que glebas de terras desapropriadas pela antiga suv ALE, em OU·
tros trechos da bacia do São Francisco, como alguns destinados a.
projetos de irrigação, o foram por preço vil.
Esse, aliás, um grande temor ali existente. Aqueles que ali tem as
suas terras ou as suas casas sentem-se angustiados pela hipótese de virem, amanhã, receber uma indenização não correspondente ao valor
justo dos seus bens. Poder-se-â dizer: há a Justiça para se recorrer.
Mas, quem já está enfrentando problemas de deslocamento de uma
cidade para outra, não ficará satisfeito, evidentemente, com a
perspectiva de, ainda por cima, ter que ir parar nas barras dos
Tribunais.
Tudo numa região pobre c sacrificada como o Nordeste, vem
contribuir para que surjam mil e uma interpretações, muitas vezes
descabidas e sem procedência, porque não se sabe, ao certo, o dia de
amanhã. E o Governo, que vai fazer empreendimentos como o de
ltaparica, ou que está fazendo o de Sobradinho, não adota o caminho que lhe seria mais suave, difundindo, por todos .os meios, os
vários aspectos do problema. Com isso, despertaria, sem dúvida,
maior simpatia por parte das populações atingidas.
Creio, até, que experiências amargas do passado - e aqui foi
citada a Barragem de Boa Esperança e eu me referi à de Sobradinho
- possam impedir que erros se reproduzam com ltaparica. ~ isso,
aliás, penso eu, que todos nós desejamos. Mas é preciso, antes de
mais nada, deixar-se bem claras todas as coisas. Mostrar que a Nova
Petrolãndia poderá surgir em novas bases urbanísticas c sociais.
Que, sobretudo, ninguém será preterido no que lhe for devido, garan·
tindo-lhe indenizaçüo justa pelo património atingido, cm bases tais
que se assegure a todos, nas novas terras, iguais ou melhores
perspectivas de vida.
Essa a posição que, como Senador de Pernambuco, cobro do
. O Sr. VlrgOio Tá~ora (ARENA- CE)- Senador, apenas uma
Governo. Não se pode mudar o destino de toda uma comunidade. mformaçiio para poder colaborar com o desejo de V. Ex•, que casem procurar integrá-la, profundamente, nas razões e condições desduz a aspiração dessas 300 pessoas.
sa mudança. Basta o abalo telúrico - sentimental que um
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Estou certo de que
deslocamento dessa ordem necessariamente provoca, e a que se refe.
se depender da colaboração de V. Ex• elas serão atendidas. Esse
riu, por sinal, o Senador Evandro Carreira.
problema é pequeno mas tem um grande significado.
Tudo deve ser feito, pois, para minorar as .dores desse parto de
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O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Perguntamos a
V. Ex•: essa energia é oriunda de onde? Tem idéia, se é de gerador
próprio, ou da CHESF?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ai V, Ex• já toca
em outro ponto que é outro absurdo e verdadeira ironia das coisas.
Na encosta da Barragem de Poço da Cruz, está instalada, parada e
sem qualquer utilização, uma pequena hidrelétrica. Ali foram gastos
milhões de cruzeiros; representa gasto enorme feito pelo Poder
Público, até agora desperdiçado, pois sem efeito social; C: que ela não
foi colocada cm funcionamento. E não funciona porque - é o que
me informaram- o próprio Poder Público, através da-CHESF, ció·
samente, nega concessão de exploração daquela geradora de energia,
mesmo em se tratando de uma instituição igualmenje oficial e capaci·
tada para assumi-la.
O Sr. Virg~1io Távora (ARENA - CE) - Senador Marcos
Freire, com a notícia que V. Ex• nos dá, que parece, ao primeiro momento, envolver até um absurdo de decisão- não o é- nos dá base
de poder raciocinar em termos otimistas quanto à sua previsão. Quer
dizer, a localidade em questão é servida pela CHESF; o temor que
tínhamos é que fosse por um grupo gerador, que conhecemos por a(
espalhados c que nos fosse dito a capacidade; se esgotaria no forneci·
mcnto que fazia àquela cidade. Desde que seja da CHESF, otimista·
mente, diremos que o Poço da Cruz, talvez, não tenha brevemente
muito que reclamar do Governo, se for só essa a reivindicação.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Aliás, já tinha
afirmado, previamente que, se dependesse da vontade e da colabo·
ração de V. Ex• estava certo de que seria atendido.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Se for só isso, V, Ex•
será atendido, assim o esperamos.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Agradeço, em
nome de meu povo.
Somos, sem dúvida, um País de constrastcs. Muita riqueza e
muita miséria. Mas, é mais absurdo ainda quando se nega os frutos
do progresso a homens, mulheres e crianças que, como no Açude
Poço da Cruz. vêem, odiosamente inacessíveis, diante de si, os con·
dutos que contém o conforto que os chefes usufruem mas que, inex·
plicavclmentc, não lhes é dado.
Trago ao conhecimento da Casa e, especificamente, da Lide·
rança do Governo este fato que pode parecer menor, minúsculo, insignificante, mas é que talvez assim ele se resolva a contento, pois nin·
guém, com responsabilidade maior nos destinos deste País, vai con·
cordar com a continuação deste estado de coisas. C: fácil a solução. (:
quase, simbolicamente, ligar a chave e fazer-se a luz. Lá estão os
transformadores, os postes, os tios, a energia. Só falta, portanto, no
meu entender, a boa vontade dos superiores, Essa boa vontade que
S. Ex•, o Senador Virgílio Távora, manifestou neste momento.
Talvez, em relação a outros, mais que isso, talvez ihes falte a noçào
do que seja obrigação moral. Através destas palavras, repito, tragào
fato ao conhecimento das autoridades maiores a que está subordina·
do o Açude Poço da Cruz, fato este, como disse, que pode parecer
minúsculo dentro da problemática nacional, mas que é grande
porque diz respeito ao Homem. Estou certo de que a Liderança da
Maioria, no Senado, não se furtará, como já acabou de prometer, a
interceder em favor desse reclamo que faço, como representante de
Pernambuco.
O Sr. Vlrg1IIo Távora (ARENA - CE) - Permita-nos dizer a
V. Ex• que acolhemos a solicitação que traduz uma aspiração,
embora não as críticas.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tenho a impressão
de que no acolher a pretensão, está julgando procedentes as críticas.
Mas, não vamos nos aprofundar neste aspecto, pois o que vale é que
seja atendido o pleito.
Vou concluir, Sr. Presidente, pois percebo, pelo sinal, luminoso,
que o meu tempo acaba de esgotar-se.
Srs. Senadores, quando ando nas terras do meu Brasil, quando
vou ao interior do meu Estado, ao sertilo sofrido de Pernambuco,
nilo me costumo extasiar diante das grandes obras, porventura exis·

tentes, sem antes indagar: E o homem? Que é feito dele? Como vem
sendo tratado?
Daí a razão de minha fala, hoje.
Acredito que, nesta Casa, cada qual faz suas as angústias
coletivas. r: por isso que, como Senador 'de Pernambuco, externo
hoje mais algumas, intimamente vinculadas à região nordestina. E,
em nome da gente que represento, aguardo os esclarecimentos e as
providências' que se fazem i necessárias. (Muito bem! Palmas.)
o SR. PREsiDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala•
vra ao nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. FllESIIJJ~NTE (Wil~on Gonçalves) - Concedo a pala·
·vra 110 nobre Senador Paulo Hrossurd.
O Srt. PAULO llnOSSA!ID (MOD- HS. Pronuncia o sc3uin·
te di~curso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores: · •·
!'retendo ser breve na intcrvenciio que oru il'icio, nelu nbor·
dando dois us,untos diversos, mus cadn c.juul com sun irnport:incia,
O Jomnl do Drnoll de ~ntem, no informe espcciul, publicou o se·
3uinte:
c~tn semana
de uma liccnc;n para importnç;;o, com i!:cnçiio ele im·
po~tos, de nviõc~. maquinaria :•crfcoln c equipamento ele irrip,nçiio
no vnlor ele 400 milhões de cru1.ciros. Dc3tinu ·se este equipnmcnto ao
Projeto Jmi, no Pnrl:, que é um dos investimentos no Drusil do
multimilionário Daniel Ludwill"·

"O Conselho de Politica Adunnr.iru vni r;wminnr

a

conr.:css~o

Esta anotfcia C51ampnda pelo Jnmnl ,,n P•r•!l,
Apressei-me a di1.cr d:::1s palavras sobre C!:tc nssunto, umu vez
que, pr:lo noticif1rio. esta scnwna, o Conselho de PoHtica Aduaneira
deverá renniHc pura examinar o problema referido.
,
· Diante disto, Sr. Presidente, fornwlo n primeira pergunta: A
notícia é exuta'! O Conselho de Politica Aduaneira vui cfetivurncntc
reu nir-sc esta semana, pura examinar este problema? f: a primeira
inda3aÇão.
O ~r. Virrl!lo TÍivorn (ARENA -CE)- Eminente Sen11dor
Paulo Dro~:mrd, pela dircc~o do olhar de V, Ex', do seu r,c~to, é ób·
vio intcrprcwr:nos que a ind:ogt~c;ão ~ a nó~ cndcrcçudu. Por isso vamos nos certifiwr, vamos nos informar a respeito c di1.er n V. Ex• do
sim ou nüo que, neste mo1ncnto, nos é cobrado. Nilo temos cérebro
clctrônico parn estar n par do que se pa5~a por todo o Executivo.
o·~m. PAULO Dno:ni\lm (MDD- RS)- Agradeço a intcrvcncilo do nobre Senuuor Vir!)ilio Távora c desde já agradeço n informaçiío que promete.
ltc:ilrncnte niio c1tuva nus minhus cogitncões esperar uma rcs·
postn ::qui c HBorn, mns sou grato a suu atenção e n sua diligência,
Vou aguardar u rcspostn.

O Sr. Eurico

Rc~cntl~

(ARENA .:..... ES) - Permite V, Ex• um

aparte!
O

sn. PAULO DIIOSSAI!D (MDB- RS)- V. Ex• tem todos

OS dirCit03.

O Sr. E""'~~' flr<cr"ll! (,\ REN/\ -- ES) -- Mns qualquer que se·
ja u rcsposin ohtidn pelo c111incnte Scnudor Vi1t;flio Túvoru, V. Ex•
hl1 de convir q1:c seria de causar estranheza se fosse feita 11 operação
sem que se rcuni3se o referido Conselho.
O ~m. PIIULO llll05SArtD (MDD - . llS) - N'no me f'1z I
cntcnricr. Minhn indunnçiio, u primeiru, é se rcuhncnte o Conr.clho se
rcunir<í estn scrnann puru trnt.ar dc:::;e nssunto. Em outras puluvrus, se
é cxatu a noticia ou seu 11nticin é inexut.n.
Fdtu u prirneiru iruh:nacilo, pt:~::o ii segunda, Sr, Presidente, dispcnsnndo-me de mil otl!rus con~ideruçõcs, es!IIIS rclutivus ii situnc;üo I
gernl do Puis e ils dificuldades que estilo sendo cncontrudus pelo Go·
vcrno.
A pcr3untn que cu fnriu, cuso ufirmntivu u primeira indugaç1lo, é
se us cooperativas de pequenos O!lricultorcs do meu Estudo, o Rio
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não era dele, dos incentivos fiscais da SUDAM e aconselhado por
uma das maiores autoridades deste País cm amazonologia, a Ora.
Clara Martins Pandolfo, partiu, então, para o aproveitamento da
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• que vârzea no Projeto Jari, nesse I milhão e meio de hectares. Começou a
continue ingressando nos trabalhos c na solenidade do seu discurso? plantar arroz racionalmente. Agora, este projeto começa a exportar
(Assentimento do orador.) Quanto à importação de aviões, se a notl· mil toneladas de arroz. Assim, acho que cabe a preocupação. Nilo se
cia fosse verdadeira - e não tenho elementos para confirmâ-la sabe, verdadeiramente, quais as intenções do Sr. Daniel Ludwig. Esta
caberia a suspeitosa curiosidade de V. Ex•, porque V. Ex• jâ está de experiência com a vârzea lhe dá uma certa autoridade, lhe dá - vaantemão mostrando-se com receio de que a noticia seja verdadeira, mos dizer- um certo exequatur. Mas, é preciso muita cautela. Faz·
não da reunião do Conselho de Politica Aduaneira, que esta passa a se mister um estudo muito cuidadoso, por parte do Governo, quanto
ser, no contexto do seu discurso, uma peça secundâria ...
à atividade desse multimilionârio, naquela região, e com toda essa
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pela respeitabili- terra - é um verdadeiro pais que ele possui. Eagora, diante desta
dade do órgão que divulgou a noticia, realmente dou crédito a ela. Se informação, que cu não lera, mas V. Ex• traz a lume agora, à respeito
de importação' de 400 milhões de cruzeiros, cm equipamentos, se for
não lhe desse não cstãria ocupando a atenção dos Srs. Senadores.
empregado, de fato, nesta experiência de várzea, que é notória, que é
O Sr. Eurico Rezencle (ARENA- ES)- V. Ex• vai me permitir vâlida, admitamos; mas se for com outros desvios, aproveitamento
colocar o problema numa ordem interpretativa, O que V, Ex•, na rca- das várzea com avião, isso me parece estranho. Para que queria
iidade, quer saber é se o Brasil vai fazer essa importação de equi- avião? Equipamento para várzea acho que indcpende de avião, da
pamentos acronâuticos. Para, então, ou censurar a operação ou criar produção de arroz. De forma que também fico preocupado c V. Ex•
condições e oportunidade para que as suas cooperativas no Rio foi muito feliz em abordar o problema, porque vai preocupar a
Grande do Sul desfrutem de igual favor. Volto a dizer que ignoro o Liderança da Maioria, que tem colaborado muito conosco, na
assunto; nem havia lido essa notícia. Mas entre a importação de equi- percuciência desses· problemas e no esclarecimento dos mesmos. Eu o
pamento aeronâutico c a importação de mâquinas agrícolas, vai uma parabenizo, nobre Senador.
diferença muito grande. Hâ uma lei que permite a i!'lportação de
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas a surpresa
equipamentos, desde que não haja similar nacional. E talvez não
tenhamos ainda, no campo acronâutico, a produção de todos os· que V. Ex• revela, em relação ao avião, depois do que V, Ex• disse,
equipamentos ncccssârios. Mas na agricultura, temos, cm vârios seto· deixou de ser incompreenslvel. 1:: que, com I milhão c 500 mil hecta·
rcs, auto-suficiência nacional c, por via de conseqUência, não se res, só com aviões mesmo, porque um só não basta.
O problema, entretanto, não é saber se vai ser bem aplicado ou
justificaria o favor aduaneiro.
não este material, estes bens se vão ser bem aplicados ou não. O proO SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Como vê blema está em saber é se um empresário desse porte deve receber
V. Ex•, Sr. Presidente, abstive-me dt emitir o juizo, embora do esse favor da Nação. Porque produzir, não em I milhão c 500 mil
enunciado seja fâcil chegar-se a alguma conclusão. Verifica-se que hectares, mas em escassos hectares, que se contam pelos dedos da
essa importação seria feita por um determinado cmpresârio, grande mão, lá no meu Estado como em outros Estados, os brasileiros pro·
cmpresârio, que- diz o jornal- tem, no chamado Projeto Jari, um duzem. Esta é a questão. Este me parece que é o problema.
dos seus empreendimentos no Brasil
O Sr. Eurico Rezencle (ARENA- ES)- Permite V. Ex• outro
O problema, ·Sr. Presidente, é saber se, neste momento, o grande
aparte?
(Assentimento do orador.) Apenas para louvar a iniciativa
emprcsârio, que o jornal, aliâs, chama- e parece que sem exagero de V. Ex• de focalizar este assunto, porque o faz em termos absolude multimilionário, vai obter este tratamento ou não. Se obtiver mencionei as cooperativas do meu Estado, que reúnem milhares de tamente corretos. O episódio é simplesmente este, dentro da sua trapequenos agricultores - se as cooperativas também terão tra- mitação: o interessado requer, os órgãos competentes do Governo
prestam as informações c o assunto é remetido ao Conselho de Politamento igual.
tica Aduaneira, que adquire, então, uma responsabilidade muito graEsta indagação que, por ora, estou a fazer.
ve no exame da matéria. Ora, se o Conselho até aqui, genericamente,
O Sr. Vlqfllo T'Yora (ARENA - CE) - Compromisso assu- tem sido escrupuloso no exame dessas pretensões, com o discurso de
mido de procurar pelos esclarecimentos necessários para, lisamentc, V. Ex• esse episódio especifico podcrâ ter até mesmo uma preocupacomo o Governo sói proceder, aqui apresentar.
ção adicional, já que o assunto repercutiu no Congresso Nacional.
De modo que nada a opor, pelo contrário, tudo a louvar no discurso
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Aliás, a minha
de
V.- Ex•
presença, neste momento, não tem outra finalidade senão mostrar o
Grande do Sul, também poderão importar não digo aviões, porque
esses bens estão acima das suas necessidades, mas mâquinas agrlcolas, por exemplo, igualmente isentas de impostos de importação,

interesse que entendi de meu dever revelar, no tocante a esta matéria,
O Sr. EYandro Carreira (MDB - AM) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com muito pra-

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Sou grato à
manifestação do nobre Senador pelo ·Esplrito Santq, Sr. Eurico
Rezcndc, e jâ me dou por pago, nesta tarde, esperando as informações prometidas que, por certo, hão de vir prontas e cxatas, como é
do costume do eminente Senador pelo Ceará, o Sr. VlrgOio Távora.

zer.

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V, Ex• me permite um
O Sr. EYandro Carreira (MDB- AM) - Senador Paulo Bros- aparte?
sard, quero fazer minnas as suas preocupações mesmo porque tenho
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com prazer.
maior intimidade com o Projeto Jari. O multimilionário Daniel
Ludwig foi um desses primos felizes no Brasil que recebeu, quase que
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Sem querer desviar V, Ex•
de graça, um milhão e meio de hectares no Estado do Parâ. Um do assunto, acho que, cm essência, V. Ex• está levantando o promilhão e meio de hectares( Isto, jâ antes da Revolução de 1964, diga- blema da preocupação, que nos é comum, da adoção pelo Governo
se de passagem. Esta terra ficou improdutiva. Ele tentou, através da "de dois pesos e duas medidas", que não raro ado ta, quando cnfrcn·
antiga SPVEA, depois, a SUDAM, empréstimos e os obteve. Partiu, ta certos problemas, Podcrlamos invocar o caso rcccntlssimo do
então, para uma experiência de florestamcnto, com intuito de cx- estabelecimento do depósito de 12 mil cru;zciros para aqueles que
traçào de celulose de madeira com duas espécies alienígcnas: a Omc· viajam para o exterior. Mais uma vez, acho que há dois pesos c duas
lina Africana c o Pinus Caribensi. Perdeu todo o dinheiro que lhe foi medidas, porque os milionârios, aqueles primos felizes a que se rc·
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. -174feria, há poucos instantes, o Senador Evandro Carreira, esses estão
pouco ligando de fazerem depósitos de 12 mil cruzeiros, porque essa
quantia eles gastam numa noitada festiva cm Paris, cm Londres, ou
cm qualquer capital da Europa ou da América. Portanto, estranha-se
que o Governo, diante da situação calamitosa do balanço de pagamentos, tomasse uma medida que nos parece muito unilateral,
estabelecendo um depósito fixo que, no final, vai frustrar as expecta·
tivas de centenas de milhares de homens de classe média que, talvez,
tenham sonhado, durante meses ou anos, irem com seus filhos talvez
à Disncyworld, durante as férias escolares, c, ao mesmo tempo, senti·
rem que nenhuma medida impeditiva é tomada em relação àqueles
que não tém limitações de finanças. Evidentemente que sabemos que
a situação a que chegou o balanço de pagamentos c o peso que re·
presenta o turismo externo estarão, por certo, a exigir providências ·
do Governo. Mas o que estranhamos é que seja uma medida assim
tlo odiosa cm relação àqueles homens de classe média. Parece-nos
que. mais uma vez. os primos ricos saem ganhando, neste Pais.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu queria pedir a
atenção da Casa para a intervenção do eminente Senador Marcos
Freire. Talvez, por se tratar de equipamento aeronáutico, S. Ex• entendeu haver pertinência entre ess3 importação referida pelo jornal e
a restrição criada pelos brasileiros no que concerne ao turismo externo. Mas, valeu a impertinência do eminente Senador pernambucano,
porque S. Ex• caracterizou que a medida do Governo foi antipática.
Isso deve, também, ser compreendido como um elogio ao Governo,
ao Presidente, a uma equipe governamental que entre o interesse
nacional e a impopularidade injusta e transitória prefere a primeira
hipótese. O que o nobre Senador Marcos Freire quis tirar do
episódio - digo isto com superavitâria venla, despetalando todo o
respeito para com meu eminente colega -.o que ele quis extrair no
seu aparte ab~olutamente impertinente foi a mastigação e a expio·
ração eleitoral; contrastando com V. Ex•, que apenas manifestou
um receio c, através do receio, fez uma advertência ao Governo. Devo dizer a V. Ex• que não sou um apaixonado por esse decreto.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O assunto que V.
justificaria, por si só, uma longa apreciação, porque, realmente. a providência tomada pelo Governo denuncia aquele fato que
durante tanto tempo foi negado: a extrema dificuldade a que o Pais
chegou. A medida tomada agora lembra uma medida de tempo de
guerra, cujos aspectos negativos já começam a se fazer sentir.

O Sr. Agenor Maria (M DB- RN)- V. Ex• não é fanático pelo decreto?

Ex•

traz

O Sr. Eurico Rtzalde (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- KS)- Mas. ao tratar
do :sssunto que tratei. cu queria acentuar esse aspecto que, creio, fi.
cou bastante claro cm minha intervenção: chamar a atenção desse ór·
gào. que i: incumbido de uma tarefa delicada c relevante, para a gra·
vidadc da decisão que vai tomar.
Anuncio: desde :sgora. estarei aqui para reclamar, cm favor dos
pequenos agricultores do Rio Grande congregados cm cooperativas
de grande expressão regional c nacional, um tratamento igual; não
rdativ:smcntc a aviões, mas a máquinas agrícolas.
Nilo sei se devo repetir. aqui. Sr. Presidente, uma frase de um antigo membro desta Casa. o Sr. Josi: Américo. que, cm entrevista à
Maadlete, cm fins do ano passado. chegou a dizer isto: "~ tempo de
fazcr·sc: a politica dos pobres, porque hã muito que se faz a política
dos ricos".

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não sou"apaixonado,
nem fanático pelo decreto. A execução do decreto poderá conduzir o
Governo a duas alternativas: confirmá-lo ou alterá-lo.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Até porque já se
fala- o decreto é de ontem -que os renexos negativos poderão surgir de qualquer maneira sobre o turismo.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA -ES) - Mas, de qualquer
maneira, a resolução do Governo deveria ser recebida com absoluto
respeito, porque este, sabendo que ia desagradar uma grande faixa
da população, tomou a medida por entender que era do seu dcver,em
obséquio do maior interesse nacional.

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um
esclarecimento nesse ponto? (Assentimento do orador.) Apenas quero dizer que, estando funcionando o Congresso Nacional; é surpreendente que o Governo tenha tomado essa medida através de decretolei. Se houvesse enviado um projeto de lei ao Congresso, ele seria
bateiado aqui, nas duas Casas, e tcr-se-ia encontrado uma solução
que atendesse aos interesses do Governo e daquelas outras empresas
que também têm o direito de viver. O que surpreende é que, estando
O Sr. Eurico Reunde (ARENA -ES) - Permite V. Ex• um .funcionando o Congresso, em assunto dessa natureza o Governo
aparte? (Assentimento do orador.) Por V. Ex• citar uma parte da en- houvesse restabelecido as tais leis-impacto que eram caracterfstica do
trevista do ex-Ministro José Américo, eu me permito citar o restante, Governo Médici. Isso que surpreende, que em assunto dessa natucm que ele faz um apelo aos homens e mulheres deste Pais para que reza, de interesse de uma grande parte da população, pois diz respeiajudem o Governo Revolucionário. Essa parte V. Ex• não repro- to às esperanças e às ilusões de tanta gente, se tivesse agido através de
duziu.
um decreto-lei. em vez de um projeto de lei discutido amplamente,·
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O nobre Senador nesta Casa.
Eurico Rezendc me propõe uma questão que cu acolho com muito
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Parecem-me inteiramente
boa vontade. Quero dizer que, d:s minha parte, cu estou procurando procedentes as ponderações do Senador Nelson Carneiro, sobretudo
ajudar este Governo: não tenho outra intenção senão a de ajudar, porque, vindo o ato cm forma de decreto-lei, não há possibilidade de
pois que, embora não faça o melhor conceito da sua política- que alteração; c por não ser passível de alteração é que me parece que
aprecio pelos rcsult:sdos que a Nação conhece - como brasileiro, aquela medida, que foi considerada antipática pelo Vice-Líder da
faço votos de que ele scj:s feliz. E, se dependesse dos meus votos, o ARENA, foi não apenas antipática mas tremendamente odiosa
atual seria o melhor Governo da República. Se os meus votos va- perante uma classe já sacrificada de brasileiros. Caberia retiticar que
lessem, estaríamos neste momento festejando a fartura com a liberda- ela foi tremendamente simpática para aqueles primos ricos a que já
de do povo brasileiro.
nos referimos.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• me permite um
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Isso nilo é verdade;
aparte?
'isso não alterou.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu nilo terminei o
meu aparte. Eu estava aparteando o ilustre orador, que- e aliás tem
esse direito, porque é o comandante do episódio - seccionou a minha palavra.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) nobre Senador?

Permite-me,

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Isso não alteraria.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Quem está comandando
é V. Ex•
nobre Senador?

RS) - Permite-me,
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data venla, foi uma pena, Excelência, que o ilustre Senador Marcos
Freire, cuja cultura tanto admiramos, tenha turbado a serenidade não digo a seriedade apenas -também, a serenidade do discurso de
V. Ex•, que foi recebido pela Liderança do Governo com absoluto
respeito, conforme consta na memória da Casa. Mas, o propósito do,
Sr. Senador Marcos Freire é fazer política em todos os instantes, e
política com tinta nanquim, isto é, tinta indelével, a ponto de, nesse
episódio - não sei quem sugeriu - o MDB já ter designado uma
comissão para estudar esse projeto sobre turismo. Designou uma
comissão: Quer dizer: o propósito politico eleitoral está evidente.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Sempre ouço
com muito prazer as intervenções do eminente Senador Eurico
Rezende.
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite-me V. Ex•, só
uma ligeira interferência. (Assentimento do orador.) Apenas para
dizer que quem precisa tirar dividendos eleitorais, e,' sobretudo, dividendos de ordem politica junto ao poder dominante, não sou eu. E
estou certo de que o conceito expendido hã poucos instantes muito
·me ofenderia se fosse da parte do orador. Apenas isso.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente,
eu jã não prometo mais ser breve quando vier à tribuna.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• não consegue
ser breve, pela sua simpatia e pelo seu talento.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- ~obrar em vão.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - E disse, inclusive, a V. Ex• que não demoraria mais que cinco minutos na tribuna, ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O Senador Marcos
Freire"é que estragou um pouco o discurso de V. Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... eis senão
quando, a abundância dos sentimentos amáveis dos eminentes
Senadores ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Infiltrações.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- .. .fez com que,
involuntariamente, aqui me demorasse mais do que pretendia.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) '-- Estava um discurso
tão bonito. Mas, é uma pena. O Senador Marcos Freire não teve
coleguismo para com V. Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Apenas queria
dizer ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - S. Ex• não teve
companheirismo .. .'
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... que o aparte
do nobre Senador Marcos Freire ...
O Sr. Eurlco.Rezende (ARENA- ES)-

euma pena.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... embora tratando de um outro assunto, não pode ser qualificado de impertinente,
porque diz respeito, realmente, ao conjunto de medidas que compõe
uma polftica.
O Sr. Mareo1 Freire (MDB- PE)- Muito obrigado.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - De modo que a
pertinência, embora haja disparidade de matéria, quer me parecer
,que é perfeita.
Peço licença, para, nesta parte, embargar o juízo formulado
pelo eminente Senador.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• foi muito
generosos para com o seu colega; aliás, é do•scú dever c do seu feitio.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço, Sr. Presidente, para encerrar o assunto -Deus querendo, e os nobres Senadores permitindo - ouvir o Senador Virgllio Tãvora, que hã mais
tempo me solicitara o aparte.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE) - Eminente Senador, o
assunto percutido - por V. Ex• aí considerado pertinente - do
turismo é a prova mais cabal de que o ótimo é inimigo do bom. Realmente, factível seria um depósito proporcional aos rendimentos
declarados, quando pagássemos o tributo maior da pessoa flsica, isto
é, do Imposto de Renda. Isso foi pensado pelo Governo. Agora, se
estudou foi a factibilidadc e a exeqUibilidade.Então, como primeiro
passo num ato que o Governo reconhece não ser simpático, não ser
popular, mas absolutamente necessário para cortar uma sangria cm
algo que estava sendo, cm nossas divisas, medida em termos quase
geométricos do seu crescimento, é que foi adotada esta base. Quem
rico era c que saía, continuou a sair; isso pouco lhe abala. Agora,
quem estava fazendo turismo no crediário, a quem 12 mil cruzeiros
doem no bolso, este, durante I ano, terá esse dinheiro congelado,
pensará duas vezes antes de mandar seus filhos a Disneyworld. Somos daqueles que achamos, que advogamos nos Conselhos de
Estado a proporcionalidade em relação às declarações do Im~sto
de Renda. Mas foi visto que a implantação· instantânea este
mecanismo era praticamente inexeqUível. Essas, as explicações ue
damos sem paixão, talvez sujeitos à contradita, que aceitaremos e
discutiremos em outra ocasião. Apenas, não poderíamos deixar passar em julgado com o nosso .silêncio. A resposta será dada a
opportuno tempore I
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Até porque o assunto deve ser examinado sem paixão. Mas as considerações que V.
Ex• fez, e a revelação anteriormente feita pelo nobre S.enador Eurico
Rezende, de que ou o Governo mantém o Decreto ou o altera, dã
razão plena à observação do nobre Senador Nelson Carneiro. Se ele
tivesse optado pela via normal - que é a do projeto de lei - teria
havido tempo, teria havido discussão, debates e análises, de modo a
que a resolução legislativa, tudo leva a crer, já reunisse essas observações, esses elementos que deveriam ser conjugados para a feliz
solução do caso.
O Sr. VlrgOio T'vora (ARENA - CE) - Senador, Paulo
Brossard, era uma premência de tempo. Nós :vamos discutir, numa
sessão especial, isso que V. Ex! deseja.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas, se V. Ex•
permitir, Sr. Presidente, vou, enquanto não surgir mais um aparte,
mudar de assunto, rapidamente. E espero que, nesse particular, não
haja motivos para debates especiais.
O assunto diz respeito a um problema que me parece sério, e é ·
por isso que, ainda uma vez mais, rogo a atenção do Senado Federal.
No ano passado relatei· projeto na Comissão de Educação e
Cultura, que veio da Câmara dos Deputados, que pretende estabelecer condiQões de validação de curso em escola superior não
reconhecida. Um projeto que tem algumas cláusulas um pouco
enigmáticas, pelo menos para mim.
A minha inclinação, Sr. Presidente, era a de dar parecer contrário ao projeto. Mas, tendo sido aprovado pela outra Casa, entendi de
bom alvitre solicitar a manifestação do Conselho Federal de Educação, sobre assunto que é da sua natural competência opinar. E foi o
que a Comissão, por unanimidade, decidiu.
Ocorre, Sr. Presidente, que a autoridade competente, o Sr. J9.
Secretário, se dirigiu ao Ministro-Chefe de Estado do Gabinete Civil
da Presidência da República, em oficio datado de 31 de outubro, e
até agora resposta não foi dada à solicitação, que, por upanimidadc;
a Comissão de Educação c Cultura do Senado Federal formulou. E
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veJo Sr. !~-Secretário, agora, através de ofício, datado de 31 de março, informar à Comissão que, decorrido o prazo regimental, sem que
tenham sido respondidos aqueles expedientes, o processo é devolvido, para os fins constantes do art. 164, § 29, do Regimento Interno.
Ora, Sr. Presidente, não foi sem motivo c sem propósitos que a
Comissão de Educação c Cultura, por unanimidade, solicitou esta
colaboração de um órgão da qualificação do Conselho Federal de
Educação. Pois bem, não obtive resposta. Também, aqui, formulo
duas indagações: a falta de resposta se deve ao não encaminhamento
pelo Gabinete Civil da Presidência da República, ou, cm outras palavras, o Conselho Federal de Educação não recebeu a solicitação do
Senado, ou recebeu? Se não recebeu, todas as críticas devem ser
endereçadas ao Gabinete Civil da Presidência da República. Se este
encaminhou ao Conselho Federal de Educação, as críticas, aqui,
devem ser endereçadas ao Conselho Federal de Educação.

menos. E volto a dizer: aquele alto colcgiado reúne-se, apenas, uma
vez por mês. Além dess11 delonga natural, nós tivemos, entre outubro
c o momento cm que V. Ex• está falando, férias no Conselho. Não
sei cm que mês o Conselho gozou férias. Mas quero dar este aparte,
.com toda a honestidade, para dizer que a explicação nunca, será
amplamente satisfatória; ela poderá ser razoável. Era esta a intervenção que cu queria praticar no discurso de V. Ex•
O SR. PAULO BORSSARD (MDB- RS)- Agradeço as
ponderações que faz o eminente Líder e aproveito a ocasião para dizer, desde logo, que não me conformo cm opinar sobre esse assunto, sem a manifestação do Conselho.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte? · ·

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O processo não
dá elementos de nenhuma natureza para que se conclua a este
respeito.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Entendo que a
·matéria é de tal importância porque, ao que fiquei sabendo, não é este um caso único.
Quer-me parecer, Sr. Presidente, que o Senado- a Câmara já
decidiu - c, portanto, o Congresso, não deve decidir essa matéria
sem um parecer conclusivo do Conselho Federal de Eaucação.
Basta dizer, Sr. Presidente,.,.

O Sr. Eurico Rezeode (ARENA - ES) -' Permite V. Ex• um
aparte?

O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Permite um aparte, nobre Senador?

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com muito prazer. Ouço o aparte de V, Ex•

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Se não perder a
oportunidade, gostaria ...

O Sr. Eurico Reunde (ARENA - ES) - Apenas para pedir
que V. Ex• faça um ligeiro retrospecto, mencionando a data da expedição do Oficio ao Gabinete Civil da Presidência da República.

O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Não, absolutamente.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex! um
aparte'!

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O ofício do !~
Secretário do Senado, dirigido ao Ministro-Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República, tem o número 536 c a data de 31 de
outubro de 1975. O segundo ofício, já comunicando o silêncio, é de
31 de maio do corrente ano.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Na hipótese de ter sido encaminhado ao Conselho Federal de Educação pelo Gabinete
Civil - c essa é a primeira indagação de V; Ex• - haveria uma
explicação razoável, embora não plenamente satisfatória. ~ que essa
matéria é de alta indagação - validade de cursos que funcionaram
sem autorização legal.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- •.. de dar notícia ao Senado -já para corresponder ao aparte do nobre Senador
Eurico Rezende- do conteúdo desse projeto.
Ele estabelece, ou visa estabelecer, condições de validação de
cursos em escola superior não reconhecida.
Primeiro problema: escola superior não reconhecida.
A escola superior não pode funcionar sem estar reconhecida!
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um
aparte?

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -·Sim, já sei o que
V. Ex• vai dizer, q'ue pode ser autorizada c, depois, é reconhecida.
O que não concebo é que uma escola superior termine por formar pessoas sem que tenha sido reconhecida. Isto eu não posso
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A mim me pare- admitir!
Ou ela tem condições para ser reconhecida, e deve sê-lo, ou não
ce da maior seriedade.
. as tem e não P.Ode funcionar para não criar situações como esta que o
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Exato.
projeto, agora, cuida de sanar. Este é o problema.
O SR. PAULO BORSSARD (MDB -RS) -.Por isso mesmo
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• uma
cu não quis dar o parecer...
outra intervenção?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• fez muito bem.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Se V, Ex• me
permitir, há situações que, como disse, para mim são um tanto enigO SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... c entendi que
máticas, são obscuras. Aqui, por exemplo, diz o art. I~. leio o texto
era conveniente c útil ouvir o parecer do Conselho Federal de
aprovado:
Educação.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ~ c permita-me prestar um esclarecimento, porque opero muito nesta área.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E é um bom operador?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Procuro ser um colaborador. - O Conselho Federal de Educação se reúne apenas uma
vez por mês. Essa matéria não deverá ser respondida pelo Presidente. Ele terá que designar um Relator que irá estudar a matéria c elaborar o seu parecer. Depois de examinada, pela Comissão - c nesse
caso parece-me, não tenho bem certeza, é a Comissão de Legislação
e Normas - esta remeteria o processo para o Plenário do Conselho.
Basta um pedido de vista para que haja o adiamento de um mês, pelo
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O art. I~ tem esta redação: "Os concluintes de curso superior de Faculdade, cujo pedido de reconhecimento haja si.do indeferido pelo Conselho Federal de Educação, ...
Tenha sido indeferido!
" ... e cujo funcionamento tenha sido por este autorizado, poderão validar o curso perante banca examinadora designada pelo Ministro da Educação e Cultura".
Como se vê, trata-se de situação grave, excepcionalmente grave
- uma escola superior é aut~rizada a funcionar, funciona o tempo
suficiente para que alguém nela matriculado conclua o curso, embora o Conselho Federal de ~ducação lhe tenha negado o reconheci-
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-177mcnto ou venha a ncgã-lo, quando o curso estã a ser concluldo. Um
mau curso, obviamente, pois caso contrãrio não se poderia entender
a decisão do Conselho.
O curso superior é coisa séria e tal situação não pode ocorrer,
mas ocorre, c tanto ocorre cj uc o Projeto cuida de reparã-la. Repa rã·
la através de validação perante banca examinadora designada pelo
Ministro da Educação, a requerimento do interessado.
Do'§ 19, do art. (9, constam dispositivos estranhos, que passo a
ler:
"Da exigência prevista neste artigo", fica dispensado
aquele que, mercê da sentença com trânsito em julgado,
tenha logrado inscrição ''em Conselho ou entidade equivalente, criados em lei com a inc)Jmbência especifica da super·
visão ética c da disciplinação profissional."
O parâgrafo sugere, desde logo, uma observação. Salvo engano,
ele só alcançaria estudantes de Direito do 49 e 59 anos inscritos na
OAB. Inscritos por sentença judicial. Em tal caso, o interessado
estaria dispensado "da exigência prevista neste artigo". Ocorre que o
artigo não impõe exigência alguma; ao contrãrio, outorga uma faculdade, a de validar curso feito em escola autorizada mas, após, não reconhecida. Ou a dispensa da "exigência", que exigência não é, signi·
fica que a inscrição na OAB (ou entidade semelhante), mercê de sen·
tcnça, tem o condão de validar o curso?
Parece que esse não é o sentido do§ !9 do art. !9, uma vez que,
dispõe o art. 29:
"O pedido de validação serâ enderaçado ao Ministro da
Educação e Cultura, acompanhado da prova da conclusão
do curso e, quando for o caso, da inscrição no órgão profis·
sional específico."

jeto servirã de advertência acerca do problema criado. Com a autorização de funcionamento de escolas de curso superior sem condições de serem autorizadas, tanto que, após, o Conselho Federal de
Educação se vê forçado a negar o reconhecimento dessas faculdades.
Este é o assunto do projeto, esta é a matéria que tão séria me ,Pa·
rcceu que entendi de associar o Conselho Federal de Educação à decisão que viesse a ser tomada por esta Casa.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V, Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.) Entendo que o projeto, em termos de politica educacional é simplesmente horroroso, porque prevê
até a aprovação por sentença judicial.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Estou inteiramente de acordo com V. Ex•
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - O Conselho Federal
de Educação - posso dar o meu testem unho nesse sentido - age
com muito critério. A mecânica é a seguinte: deferido o pedido de
autorização para o funcionamento de um curso, dois anos depois, o
estabelecimento, isto é, a entidade mantenedora é obrigada a entrar
com o pedido de reconhecimento.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Satisfeitas as exigências.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -·O Conselho Federal
de Educação vai examinar a execução daquela fase, digamos assim,
probatória e, em seguida, ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Experimental.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Experimental, diga·
mos assim, c em seguida fazer um exame rigoroso no currículo dos
Quer dizer que podem requerer a validação: a) os que concluí· professores; é a pa~te sobre a qual aquele colcgiado debruça a sua
ram o curso, verbis, "prova de conclusão do curso, e b) os que, não atenção com mais ênfase e com mais rigor. Posso dizer a V. Ex•
tendo concluiclo o curso, inscreveram-se na OAB (ou órgão seme- que o Conselho Federal de Educação, dificilmente, indefere um
lhante), por força da sentença?
pedido de reconhecimento. ~ regra geral do Conselho baixar cm
Aliâs, o art. !9 menciona:
diligência, dando todas as oportunidades para que a entidade man"Os concluintes de curso superior." tenedora preencha as omissões e, finalmente,' satisfaça as exigências
da lei e das normas daquele colegiado. O caso de indeferimento de reConcluinte é brasileirismo, registrado por Aurélio, para designar conhecimento é muito raro, até mesmo porque o Conselho se sente
·"estudante que estâ no último ano do curso, jâ, portanto, a conclui- 'muito obrigado a regularizar a situação, porque foi ele quem autorilo".
zou o funcionamento do curso. E, no caso de validação, o próprio
Conselho autoriza, preenchidas certas formalidades legais, para não
Não menos estranho é o parágrafo único do art. 39:
"Independentemente das responsabilidade civis, admi- prejudicar os alunos concluintes do curso que, absolutamente, não
nistrativas e penais cablveis, serã indeferido o pedido de vali- têm culpa das omissões; das deficiências ocorridas na instituição.
Mas, o Conselho Federal de Educação tem permitido a validação de
dação apoiado em documentação inidônea ou falsa."
cursos, e essa matéria deve ser cometida à competência exclusiva des~evidente que "documentação inidônea ou falsa" não pode en- se órgão. Sair daí é propiciar facilidades ...
sejar a autorização ministerial e prova falsa, ex ·vllegis, enseja a resO SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Inteiramente de
ponsabilidade. Mas alusão estã a revelar ou a reconhecer a falsidade
acordo.
· ou inidoneidade em matéria de funcionamento e conclusão de curso·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA -·ES)- ... que os bons devesuperior, o que é sümamente grave.
A validação seria feita "perante. banca examinadora designada res para com a Educação devem vedar, coibir.
pelo Ministro da Educação".
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Foi a razão por
Os "concluintes" ou os "formados" sujeitar-se-iam a exames de que, antes de dar o parecer contrãrio, como era da minha inclinação
todas as matérias do curso? ou seria um exame sumário para sanar a -volto a dizer- entendi de fazer chegar até aquele ilustre e egrégio
mãcuia? O Projeto não diz. Que banca seria essa, capaz de examinar órgão a solicitação do Senado ...
todas as disciplinas de um curso? Seria local ou teria de· deslocar-se
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• procedeu muipara o local onde funcionou a Faculdade? São questões que o Pro·
to
bem.
jeto não resolve.
A admitir-se a providência, o mais razoãvct seria que a "banca
O SR. PÀULO BROSSARD (MDB- RS)- ... jâ não·mais
examinadora" fosse constitulda por professores de faculdade reco- minha, cxatamente, porque significa a atenção que o Senado dá ao
nhecida, à escolha do Ministro da Educação, c não de qualquer ban- problema, para salientar que essas situações . encontram alguns
ca de sua escolha.
reparos, ou pelo menos despertam a atenção e que não se compreen·
A inclinação do relator seria opiniar contrariamente ao Projeto, de que, por lei, venha a ser feito aquilo que normalmente não foi
mas a gravidade do caso estã a indicar a conveniência de ser ouvido o feito, pois se o Conselho Federal de Educação deixou de reconhecer
Conselho Federal de Educação que, por certo, hã de contribuir oom a entidade, é porque evidentemente o ensino que ela ministrava niio
suas luzes para melhor solução da matéria; e ao mesmo tempo o Pro- era bom. V, Ex• disse, hâ pouco, que é sabido de todos- cu também
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abre oportuníd;ad.:..
O Sr. E.rico Reusldf (ARES A- ES)- Ele 1: rigoroso no CJID·
me, ma• Jit>rnl nu oportuníd.1do que di parll que a in1tituição prccnchll .u formalidAdo.
O SR. PAULO BROSSARD (MOB- RS)- De modo que o
ou ma~ A.t titua~ que o projeto cuidava de: ~o:~n:ar, :a mim
me p;ar«cum muito ddiadllt c que o SenAdo nAo deveria 11uumir a
tnpont.1b1hd;adc de: ,;r .:a comc:lc:r ~.
Fo1 por ..so. Sr. Praidc:ntc:. que tomei o111 inidath·11 11colhidn
('<l.J u:uním1d.Jdc d;a Comitüo. E l: por i•so que: IC\·arci o c:uo A Co·
:m•o..io fkpon de tc:r ddc d;ado ciénci.:a ao Senado c A Sacio. dnrc:i
c.. nhmmc:nto l Comi,tJo. pedindo que: da rc:ítc:rc: 11 manifot.~cio do
c.. ni.Ciho Apelo, Sr. Praidc:ntc:, que Al pc!>SOA.l que: rc:cebcrcm :u
"'''"''lt.Jet\o nat:a CA.u, no l."Umprimc:nto dcn lCUl dc:vc:ro. lha decm
aru!.Jn)CIIto tq:ul.u. Crc:ío que: nJo l: pedir muito.
ln o que linho~ li dilc:r, Sr. Prc:údc:ntc:. (Muit~ bem! Pnlmu.)
ü SR. nmDE."TE (Wilson Gon~h·o) - Concedo a
l'.JI..H.a ;ao nobre SenAdor E•·;andro C.arrc:íra.
C..t\0,

O SR. EVA!ItDRO CARREIRA (MOB- A~f. PronunciA o~
daloCurso. Sem m·it.lo do orador.) - Sr. Proidc:ntc, Sn.
x.nadora
Dco.ck que: chque~ a at.:a Cu.t, tomei como bandeira o rc:c:.ado
<lo mc:u po•·o. que dt:t~om111a "recado am4Z6nico". Este rc:c:.ado tinha
d•mm.OO ccuml:nJc.u. dimm.OO uni•'CO.'Iir., poit implicava num
(on.:oto que •·mho1 prc:ocup11ndo u conloCiénc:iu maU. da.c:nvolvidu:
et.J o .:oncato c«~lój:.ic:o, cr;a o c:nfoquc: da c:cologi.1, pois; a Amazóni~
'1: w:u.a ancp•'Clmcntc dc:ntro dll (tl'llndc disc:ut.t.lo ccológic::a do
«Úmc:no.
Outtor.:a. daJCUtar ate problema podcna parecer futurólogo,
podm~ p11rc:cer .ttc lnf411111. Por que at.t prc:ocupaç.lo com o
cqudlbrio biol~1co d-A Amuónia'! Por que: a preocupação com o
cqu1Ubno bJOIÔjtiCO do PJ.:anc:lll'?
Sr. Pra1dcntc:. Sn. Scn.:adora., u menta mais nrc:jad:u otl!o
J.uummdoll• rc:tpont~abílidDdo dGJ.C debate:. nio por si. porque nós
!.l hclr.tmo• o• .:0 ou SO :ano•. Que nos importa que 11 nnturc:zo. que o
PbnttJ& Tc:rr;a J.Obrc:viv:a m:ai• .$0 ou 50 anor., ~ nós csmrc:mos
•otc:rr~dor.. otarc:m01 mortoS? l~to é roponubilidadc dos nouos
filho•. do• no•so• nc:los. dos; nossos dc:scxndc:ntcs!
JIA muitOJ que: nio querem utinnr nem s;c debruçar sobre cs.~a
topon~o:~bilidadc. pouco lho import.~ que daqui a -10 ou 50 anos, nilo
haJa mais condi~ÕCJ de: sobrc:vi ..éncin neste: Planeta. Pouco importa,
nó~ JÚ otamo• à beiro do túmulo!
Xôs que: J.Omos Scnndoro da República desse imc:nso Pais com
uma \\lCaçl!o, umn dcstinaçl!o que há de nos lc\'ur à condução dos
destinos do próprio homem, temos que: admitir que, hoje:, com
quatro bilhàc:J de habit.antcs no Planeta, de passou n ser uma nave:
cspuci:d. Hoje, o Planeta Terra é, n:ada mais, nada menos, do que
um:• n:1vc csp:u:ial, importando a manutenção do equilíbrio bio·
J,\gico, nào por nós, mus por nossa desc:cndéncin.
Será que: nós nos preocupamos apenas c:m transmitir aos nossos
filhos, netos c bisnetos a pccúnia, o ouro, o cdilicio, a fuzcndu, o
imóvel c: não nos preocupamos se eles terão condições de habitabilid:•de no Pl:anc:ta Tc:rra para desfrutar c: usufruir c:.~ ta herunçn?
Mas, Sr. Prc:.~idc:ntc, Srs. Senadores, ao desnovelnr o conceito
ecológico dentro do recado amazónico, dando n ele amplitudes
universais, eu cometi uma grande falha, incorri numa omissão
lament{•vel. Em todo o nuir do meu recado cometi um erro
gravíssimo e dele quero me: penitenciar. Eu omiti n lição e a página
mais sublime que o homem já escreveu sobre a Ecologia. Deixei de
fazer referência ao maior tratado ecológico que o homem já
dissertou. Penitenciando-me, quero trazer ao bojo do recado
amazónico este documento que(: talvez o mais sério que o homem já
escreveu e muito pouca gente conhece, porque só se preocupa com o
diu-a-diu, só se preocupa com o que vai comer no almoço e no juntar.
t~.>mlc

E e, juswmcntc, por isso que o homem, diante desta preocupação,
dotruiu n Floresta Athintil!ll c csu\ destruindo as cabeceiras dos
nouos rios. O Silo Frnncisco não tem mais o regime de águas que
tinh.a ou troa, c nós Cllminhamos pura o deserto total.
Este daçumcnto foi escrito por um lndio, há mais de 100 unos,
prcdwmcnte, há 121 anos atrás. Foi uma cartn que ele dirigiu n um
Proidentc dos Estados Unidos da América do Norte, Franklin
Picrc:e. cm 1855. c o lndio era um cacique: cognominado Scathl. pelos
br:ancos;.
Diz o cacique, na cann que endereçou no Presidente Franklin
Pic:rc:e, cm Washington:
"O gr:mde chefe de \V:ashington mandou dizer qut
deseja comprar a nossa terra. O grande: chefe: assegurou-nos
t:~mbém de sua amizade c sua bcncvoli:ncia. Isto é gentil de
,u;a parte, pois sahemos que: ele não necessita da nossa amiza-'
de:. Poré:m. vamos pc:n~r cm sun oferta, pois sabemos que se
nào o tilcrmos. o homem branco virá com armas e tom:ará
no~~, terra. O grande chefe em Washington pode .:onfiar no
que o chefe Scathl di:t~ com a mesma certez:1 com que os
nossos irmãos brancos podem confiar na alternação d:~s est:l·
çõcs do :~no. Minha palavra é como as c:.melas - elas não
empalidecem.
Como podcs comprar ou vc:ndc:r o céu - o calor da
tcrrn'! Tal idé:i:: é·nos estranha. Nós somos donos da pureza
do :ar ou do resplendor da água. Como pode:.~ c:ntào comprálos de nós? Decidimos npc:nas sobre: o nosso tempo. Toda
esta tcrr:a é ~gr.ada par:a o meu povo. Cada uma folha
rclulentc, todas as praias arenosas. cada véu de neblina nas
norl:Stas e:.curas, c:~da clareira c todos os insc:tos a zumbir
são s:~grados nus tr:adiçõcs e nn c:onscié:ncia do mc:u povo.
Sabemos que o homem brnnco não compreende o nosso
modo de: vi\'er. Para ele um torrão de terra é: igual a outro.
Porque ele: i: um estrnnho que: vem de: noite c: rouba da terra
tudo qu:mto necessita. A terr:1 não é sua irmã, mas sim sua
inimig:a, c: depois de: exauri-lu, ele vai embora. Deixa para trás
o túmulo do seu pai, sem remorsos de: conscii:ncia. Rouba a
terra dos seus lilhos. Nadn respeita. Esquece :as sepulturas
dos antepassados c o direito dos filhos. Sua ganãncia·
empobrecerá :a terra e vai deixar atrás de si os desertos.
Sr. Presidente, um pari:ntesc:.~: c:sse índio, há cento c: vinte e tantos anos. já prognosticava os desertos de hoje.
Retorno il carta:
:\ vista de tuas cid:~dcs é um tormento para os olhos do
homem índio. M:1s talvez isto seja assim por ser o homem
índio um selvagem que nada compreende.
Nào se: pode encontr:1r paz nas cidades do homem
branco. Nem um lug:~r onde se possa ouvir o desabrochar da
folhagem na primavera ou o tinir das asas de insetos. Talvez
por ser um selvugcm que nada entende, o barulho das cidades
i: para mim uma afronta contra os ouvidos. E que: espécie de
vida é uqucl:a cm que: o homem não pode ouvir a voz do corvo noturno ou :1 conversa dos sapos no brejo, à noite? Um índio prefere o suuvc sussurro do vento sobre: o espelho d'água
c o próprio cheiro do vento, puriditicado pela chuva do meiodia e com uromu de pinho. O ar i: precioso para o homem in·
di o. Porque todos os seres vivos respiram o mesmo ar- anim:IÍs, árvores, homens. Não parece: que o homem branco se
importe com o ar que respira. Como um moribundo ele é
insensível :10 ar fétido.
Senhores, esse ln di o já preconizava a poluição. Este documento,
com mais de 120 anos,jú vaticinava o destino do homem, já dizia que
us suus cidades tinhnm o ruído do meg:lli:reo automobilístico, u nova
besta apoc:dipticu :1 matar m.ilh:1rcs c milhares de seres por ano c: a
destruir u nossa cupacidadc: auditiva, nos poluindo.
Se cu me decidir a aceitar, imporei uma condição. O
homem br:mco deve tratur os animais como se fossem seus
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certo de outra forma. Vi milhares de bisõcs apodrecendo nas
pradartàs abandonados pelo homem branco que os abatia a
tirosdispar:~dos do trcm .. Sou um selvagem e ni\o compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa ser mais valioso do que um bisão que nós - os índios, mntamos apenas
para sustentar a nossa própria vida. O que é o homem sem os
animais? Se todos os animais acabassem, os homens morreriam de solidão espiritual, porque tudo quanto acontece aos
animais pode também afetar os homens. Tudo está relaciona-.
do entre si. Tudo quanto fere a terra fere também os filhos da
terra.
Os nossos filhos viram seus pais humilhados na derrota.
Os nossos guerreiros sucumbem sob o peso da vergonha. E
depois da derrota passam o tempo cm ócio, c envenenam seu
corpo com alimentos doces c bebidas ardentes. Não tem
grande importância onde passaremos os nossos últimos dias
- eles não são muitos. Mais alguma~ horas, até mesmo uns
invernos, e nenhum dos filhos das grandes tribos que viveram
nesta terra ou que tém vague:~do cm pequenos bandos nos
bosques, sobrará para chorar. sobre os túmulos, um povo
que um dia foi tão poderoso e cheio de confiança como o
nosso.
Prestem bem atenção, Srs. Senadores! Por isto, trago e.~te
documento para ser inserido nos anais do Senado. Talvez a raça
branca se autodestrua. Vai essa autoragia com o celebérrimo
desenvolvimento, que ela entendeu de ser desenvolvimento, que é a
corrida tecnológica. Será isto desenvolvimento? Será a construção
das mcgalópolis, a tecnologia nuclear, será isto o desenvolvimento?
Quem de vós, Srs. Senadores, poderá garantir que isto é o autêntico
desenvolvimento':
O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não,
nobre Senador Marcos Freire, 1sso me honra muito.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O documento que V. Ex•
leu é, rea'lmentc, antológico, não apenas pelo estilo contundente de
que V. Ex• se féz tão bom intérprete, mas, sobretudo, porque
contém, malgrado 120 anos decorridos, uma acusaçào contra o pró·
prio homem, que, através do afã da exploração do seu semelhante,
degradou .toda uma raça valorosa de nossos antepassados. Quero,
assim, congratular-me com V. Ex• nesta luta que vem sustentando,
nesta Casa, em favor de um maior respeito do homem pela ecologia,
sobretudo num Pais como o nosso em que, como V. 'Ex• já assinalou,
tem ocorrido episódios lamentáveis, inclusive com reflexos de
desequilíbrio da própria natureza. E na minha região, ainda há
poucos di:ts referiri-me no dcsmatamento das cabcéciras e das mar·
gens do Rio São Francisco, trazendo danosas conseqUências a toda a
região. Quero, portanto, congratular-me com V. Ex• O povo· da
Amazônia soube escolher bem quando o mandou a est':l Casa,
porque, juntando-se 11S outras VOZeS que aqui tém se levantado em
torno deste mesmo problema, evidenciou V, Ex• está à altura das nossas tradições e da nossa cultura.
·
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena·
dor Marcos Freire, V. Ex•, ao me apartear, junta à minha panóplia
um troféu que me honrará exibi-lo, .principalmente quando se
associa à nossa luta cm favor do equil!brio do ecossistema universal,
com a preservação dos valores naturais. E ninguém melhor do que
V. Ex• para esse trabalho cm simbiose comigo, porque V. Ex• é
filho do Nordeste, daquela faixa que há SOO anos era ornada por um
bordado flórco de pau-brasil e que o colonizador c o analfabeto
cientista, o ignorante dos conceitos da ecologia c da ciência, apenas
agarrado ao lucro imediato, saiu devastando.
O problema do Nordeste ni!o é outro senão a perenidade dos
seus rios, 'Se os rios do Nordeste fossem perenes como foram
outrora, não haveria seca, porque quem controla o fndice
pluviométrico é a presença do rio, da floresta; há uma troca de ajuda

entre a chuva, o rio c a floresta. Devastada a floresta, seca o rio,
secando o rio vem a hirsutcz do deserto.
Foi justamente essa preocupação imediatista, essa falta de um
perquirir, de um estudar, para saber se este caminho é mesmo dcscn·
volvimcnto! V. Ex• vai ouvir agora uma colaboração, nobre Senador Márcos Freire. Sabe V. Ex• que há estudos modernos condenando as barragens, porque já se admite que a infiltração d'água, ao
atingir o mâgma 1crrestrc, prococa pressões através do vapor d'âgua,
ocasionando deslocamentos na litosfera c provocando movimentos
sfsmicos, catástrofes c tcrremotos?
Mas, infelizmente, nobre Senador, ninguém atenta para isso. A
prcocupaçilo é o lucro, é a plus valia, é aquele câncer que o próprio
teórico comunista diz que o capitalista tem dentro de si, a devorá-lo.
porque o joga até cm luta antropofágica; ele se autodestroi, porque
quer o lucro; para ele, o lucro é o progresso.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte
nobre Scnudor?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois nilo.
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) -Sem querer quebrar o seu
belo pronunciamento, quero dizer algo relativamente a esse aspecto
espec!fico a que V. Ex• se referiu, de crfticns às barragens. Ainda,
recentemente, acerca de duas ou três semanas, quando me referia à
questilo da baixa vazilo do Rio Si\o Francisco, tive oportunidade de·
invocar a autoridade de cientista c de Professor da Universidade
Rural de Pernambuco, o Professor Vasconcelos Sobrinho, cm que
ele cxatamcnte, tocava nesse ponto, de criticas à existência de grandes barragens ao longo dos rios. '(ivc até a oportunidade de solicitar
ao Senador Orcstc.~ Quércia- no Simpósio que S. Ex• está razcndo
presentemente na Comissiio de Agricultura c cm que está inclufdo
esse tema do desmatamcnto - que inclufssc o nome do ilustre
Professor de Pernambuco, que honra a ciéncia brasileira, para que
ele pudesse> aprofundar, entre outros aspectos, esse que foi determinado c fixado por V. Ex• Era a observaçiio que tinha a fazer,
parabenizando-me, mais uma vez, com o belo pronunciamento de
V. Ex•
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Muito
obrigado nobre Senador. V. Ex• torna a me honrar com o seu aparte, c a robustecer o meu brasilo.
Volto a ler, Sr. Presidente.
De uma coisa sabemos que o homem branco talvez
venha um dia a descobrir: O nosso Deus é o mesmo Deus.
Julgas, talvez, que o· podes possuir da mesma maneira como
desejas possuir a nossa terra. Mas nilo podes. Ele é Deus da
humanidade inteira. E quer bem igualmente ao homem fndio
como ao branco. A terra é amada por Ele. E causar dano à
terra é demonstrar desprezo pelo seu Criador. O homem
·branco também vai desaparecer, talvez mais depressa do que
as outras raças. Continua poluindo a Sua própria cama! c hã
de morrer um'a noite, surocado nos Seus próprios dcjctos! ·
Depois de abatido o último bisão c domados todos os cavalos
silvestres, quando as matas misteriosas federem à gente, c
quando as colinas escarpadas se encherem de fios que falam
-onde ficarão então os sertões? Terão acabado. E as águias?
Terão ido embora. Restará dar adeus à andorinha da terra c
à caça, o fim da vida e o começo da luta para sobreviver.
Talvez comprccndcrfamos se conhecêssemos com que
sonha o homem branco, se soubéssemos quais as esperanças
que transmite a seus filhos nas longas noites de inverno, quais
as visões do futuro que oferece às suas mentes para que pos·
sam formar os desejos para o dia de amanhil. Mas nós somos
selvagens. Os sonhos do homem branco são ocultos para nós.
E por serem ocultos, temos de escolher o nosso próprio caminho: Se consentirmos, é. para garantir as reservas que nos
prometeste. Lá talvez possamos viver os nossos últimos dias
conforme desejamos. Depois do último homem fndio tiver
partido e a sua lembrança não passar da sombra de uma
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nuvem a pairar acima das pradarias, a alma do meu povo
continuará a viver nestas florestas c praias, porque nós as
amamos como um recém-nascido ama o bater do coração de
suamãc. Se te vendermos a nossa terra, ama-a como nós a
amávamos. Protege-a como nós a protegíamos. Nunca csoucças como era a terra quando dela tomaste posse. E com toda
a tua força, o teu poder, c todo o teu coração - conserva-a
para teus filhos, e ama-a como Deus nos ama a todos. Uma
coisa sabemos: o nosso Deus é o mesmo Deus. Esta terra é
querida por Ele. Nem mesmo o homem branco pode evitar o
nosso destino comum."
Traduzido da revista Norsk Natur lO (I), 1974,.0slo, por
Roberto Tâmara. Uma colaboração do Instituto de Conservaçiio da Natureza - Estrada da Vista ChÍnesa, 741 Caixa Postal, . 3545 - ZC 00 - Alto da Boa Vista. Rio de
Janeiro - RJ.
x- tclegráfo (N. do T.)
RT/efe.
Srs. Senadores, o tempo se encerra. E como o meu tempo já foi
tomado por outros, concluo, Sr. Presidente, pedindo que conste
também do meu discurso um artigo do jornalista Andrade Neto,
inserto no jornal A Notfda, de Manaus, no dia 4 de junho de 1976,
em defesa da Zona Franca, de Manaus. Muito agradecido, Sr.
Presidente. (Muito bem! Palmas.)
{)0CUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR
EVANDRO CARREIRA, EM SEU DISCURSO.

1;,

Não temos a menor pretensão de donos da verdade, ·da mesma
forma como não sentimos prazer cm ser anunciantes de más notícias,
misérias c dificuldades. Muito menos tencionamos dar sentido
polêmico às id~as que expomos, de maneira franca c clara, ou os
alertas que fazemo), ,_..cuidar de agradar ou desagradar, com o
propósito de esclarecer ou interpretar, tudo no sentido de que as
autoridades saibam o que pensamos, c pensamos corno uma grande
parcela da colctividadc, c esta sinta que a nossa voz não quer se
calar, nem se deixa abafar pela pressão sempre presente na escolha
ou encaminhamento de soluções, nem iludir pelo .atimismo
exagerado c sempre prejudicial, porque estimulad11r da inação cómoda, que deixa ao tempo ou aos milagres a solução dos problemas
realmente vitais.
Em termos de Zona Franca somos radicalmente-Amazonas, sem
falta di: patriotismo para compreender os altos interesses nacionais,
mas com a consciéncia de que nada servirá ao Brasil se sacrificar
uma grande parcela do território pátrio, notadamcntc esta região
que ~ _motivo reconhecido da cobiça internacional c para cujo
desenvolvimento c integração definitivos ã Nação deve procurar
soluções peculiares, c até paternalistas.
•
O saudoso presidente Castclló Branco, a quem todos reconhecemos qualidades excepcionais de estadista, procurou uma solução
peculiar para os problemas do Amazonas e foi com paternalismo que
revitalizou uma Zona Franca mambembe que existia, através do
Dccrc:to-lci n• 288, que, pelo somatório de· favores oferecidos,
poderia nos conduzir a rumos novos e definitivos, de descnvolvimcn·
to c progresso.
Mas, ao curso dos anos, a genialidade de Castcllo começou a
sofrer deformações profundas na sua estrutura básica, com
constantes mutilações no diploma original, feitas ao arrepio da Lei, a
nosso ver, como já eScrevemos aqui. num "Bpm Dia, Ministro",
quando saudávamos a chegada do Sr. Mário Henrique Simonsen,
Ministro da Fazenda.
E essas mutilações, que eram periódicas, passaram a ser
constantes, quaisquer que tenham sido os nossos protestos ou dos
outros; c continuam a ser praticadas de forma dircta ou jndircta, no
bojo de instruções, portarias, telegramas, interpretações c até
telefonemas; e continuarão a ser feitas, pelo que se sente c o próprio
Ministro Simonscn afirmou cm Manaus, sabe lá até quando, c de
que torma, c até que ponto.
~ cvidcntc.quc nem todos pensam como nós.
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E nem desejamos que todos pensem como nós, pois entendemos
que cada qual pensa como acha dever pensar, exercendo o direito
legítimo de opinião, que 11 Revolução de 1964 é ciosa cm assegurar
aos brasileiros, pois, pelo que se saiba, o Movimento Revolucionário
foi realizado também para assegurar essa liberdade, e não deseja,
nem nunca desejou, que nos transformássemos cm simples batedores
de palmas, em mansos cordeiros despersonalizados, como acontece
nas ditaduras socialistas, que silo fruto de um comunismo que os
bravos soldados de 1964 vieram combater no Brasil, com vislvcl
aprovação do nosso Povo.
Isto significa que não somos, os brasileiros, obrigados a
concordar com tudo o que faz administrativa e politicamente um
Governo Revolucionário, e o ínclitp .Presidente Ernesto Cieisel tem
muito bem áemonstrado isto, em permitir debates livres e eleições
limpas, numa prova clara de que o modelo político brasileiro não é
uma ditadu.ra, como não é estático, como cuida permanentemente de
se aprimorar, ajustar às contingências internacionais c acatar a
evolução politica que se pratica no bom sentido, sem ferir os postulados básicos revolucionários de combate constante à subversão c à
corrupção.
Se temos o direito de divergir, é: o que queremos fazer com o
intuito de defender os interesses do nosso Estado c do nosso Povo; e
o fazemos lutando pela intocabilidadc de um Decreto fruto da
Revolução, firmado por Castcllo Branco, o seu primeiro Presidente;
c o praticamos às claras, sem ·propósitos contcstatórios ao ~egimc,
sem a pretensão de jogar brasileiros contra brasileiros, sem o intuito:
de servir aos interesses subversivos dos inimigos da Nação; se temos
o direito de divergir, repetimos; queremos fazê-lo de maneira, franca
e leal. afirmando que, cm termos de Zona Franca de Manaus não
somos apenas radicalmente Amazonas, como já dissemos, mas so·
mos contra.a orientaOão que está sendo palmilha'da pelo Governo
Geiscl.
Afinal, alguém teria de empunhar essa bandeira, de dizer q~c as
mutilações solapam o nosso desenvolvimento, de afirmar que a Zona
Franca só nos serve como a concebeu CasÍello Branco, c que sem ela
acabaremos por nos transformar num porto de lenha como já
parccfamos ser quando o Decreto-lei n9 288 veio nos dar alma nova',
vida nova, perspectivas novas, sonhos -c não pesadelos...:... também
novos.
Vivíamos, antes file 1964, como indigentes, de pires na mão,
sempre a pedir favores, pagando funcionários com verbas da famosa
"indcnização do Acre", caloteando fornecedores, debilitando cada
dia ruais o empresariado, com os nossos jovens daqui P,artindo por
falta de escolas, com o nosso caboclo inteiramente desiludido c
desamparado, com a nossa gente sem empregos. c perspectivas
maiores.
O Decreto-lei de Castcllo Branco fez-nos uma milagrosa
transfusão. de sangué, sacudiu a poeira da nossa desesperança,
motivou um novo ímpeto de trabalho c progresso.
Lembrem-se todos do ,Natal de 1965, quando as crianças não
precisaram aglomerar-se nas filas demagógicas da política para ter o
seu brinquedo, pois a nova era criou tantos empregos que cada pai
teve condição· de comprar a bola e a boneca de seus filhos, e eram
bolas e bonecas de preço baixo, trazidas. pela Zona' Franca dos
mercados do mundo inteiro.
Nestes anos todos a Zona Franca c os Governos
Revolucionãrios aqui rcaliza.ram u'lll trabalho que ninguém pode
negar. Os que procuravam cultura no. Sul, tiveram · escolas e
faculdades; os desocupados receberam a dá~iva. cic um mercado de
empregos .em constante ampliação; o Estado Sljl'OU dos eternos
déficits orçamentários; C: até se deixou dr pedir indenização. pelo
território Perdido com a criação do Acre.
E agora, quando a Zona Franca começa a transformar-se num
"tigr.c de papel", o que vai acon~eccr?
Será que para cá continuarão vindo investidores para correr o
risco de ver mudadas as regras cm que farão suas aplicações de
recursos? Será que o comércio c a indústria continuarão precisando
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pelas proibições, restrições e condicionamento de toda ordem? Será
que o Estado continuará próspero e bem de dinheiro quando os,
negócios diminuírem, o reconhecimento de impostos minguar a
receita, e o desemprego bater às nossas portas?
Há quem acredite que nada aconteceu, está acontecendo ou irá
acontecer. Nós não, e o afirmamos com absoluta tranqUilidade e
com a consciência de estarmos sendo patrióticos, ao declarar que o
que não serve ao Amazonas não pode servir ao Brasil.
E as mutilações do diploma original da Zona Franca não
servem ao Amazonas. ~ nossa opinião, que exercemos garantidos
pelos postulados democráticos da Revolução.
Agora mesmo uma portaria interministerial obriga-nos a duas
licenças prévias para importações:· da CACEX e da SUFRAMA. ~o·
único lugar neste Brasil onde se vai precisar de duas licenças. No
resto do País basta a da CACEX. Aqui ainda teremos a da.
SUFRAMA.
A Portaria assegura direitos para o que está sendo importado
desde que embarcado até cinco dias da sua publicação. O.
embarcado depois de cinco dias não tem direitos. E cabem as
perguntas: e as cartas de crédito já abertas, já pagas, já negociadas, já
com despesas feitas, já com dinheiro levantado em bancos à base de
juros altos, como vão ficar? Deverão todos telegrafar cancelando as
compras e negócios? E neste caso, quem cobrirá os prejuízos das
despesas já realizadas?
Uma entrevista divulgada nos jornais anuncia que com uma
quota de USS 280 milhões nenhum prejuízo teremos, porque até 31
de maio só utilizamos meia quota, na ordem de 148 milhões de
dólares. Maio é o quinto mês, não ê a metade do ano, pois há mais
sete meses. Por acaso, 148 é metade de 280?
A entrevista também informa que tudo ainda será resolvido pelo
Conselho da SUFRAMA, com reunião marcada para o dia 21 deste.
E até essa data, vamos todos ficar a ver navios? Por que não se faz
uma reunião de emergência se o caso é de tanta importância?
E tem mais: dispomos de uma quota de 280 milhões de dólares
até quando? O que vai valer isto dentro de poucos anos, quando as
moedas se desvalorizam a cada dia e o custo do que se compra sobe a
cada instante?
O Presidente Geisel é um patriota, mas alguém, com firmeza e
sinceridade, sem grandes estatísticas e papelórios, deve chegar a ele e
dizer o que nos está acontecendo e o que nos vai acontecer.
As classes empresariais lutam até onde podem, mas têm de ficar
adstritas aos memoriais, que' são encaminhados aos Ministros, e por
estes segundos, terceiros e quartos, acabando por entupir gavetas, e
depois passar ao arquivo morto.
O Sr. Aloísio Campelo, superintendente da SUFRAMA, pode e
deve ser bem intencionado, mas é um delegado do Governo Federal,
que tem o dever de cumprir ordens, que são emanadas dos Ministros,
precisamente os que fazem portarias, instruções e mutilações cm
geral.
O Sr. Henoch Reis, Governador do Estado, ati: certo ponto
também exerce dele8_!!.Ção, .pois foi escolha dircta do Governo,
ratificadac-pelas u'rrias·' sem cheiro de Povo, por eleições indiretas.
Também ele, faça-se justiça, é bem intencionado, luta como pode ou
como deixam.
Os jornais, as rádios e as televisões reclamam, bem ou mal, certo
ou errado, mas terão voz ressonante na tranqUilidade silenciosa do
Planalto Goiano?
Nesta manhã de preocupações, afirmando nossa discordância
ao que faz o Governo Federal com a nossa Zona Franca, um homem
do Povo como nós não pode, além de firmar definitivamente sua
posição sobre o assunto, senão dizer: BOM DIA, MANAUS, que
Deus te proteja.
Andrade Netto
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.

Concedo a

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)-'- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Compareci, no último sábado, dia S do corrente, à missa
comemorativa mandada rezar cm ação de graças pelo Jubileu de
Prata do Jornal O Dia. pude abraçar, na oportunidade, o meu
grande c querido amigo Chagas Freitas, que soube ao longo desses
25 anos de tarefas árduas, imprimir um jornal eminentemente
popular, com a maior tiragem do Brasil c sendo, inequivocamente, a
folha de preferência do trabalhador.
Tive oportunidade, várias vezes, viajando nas primeiras horas
do dia pelas embarcações da STBG, constatar que a maioria dos
passageiros empunhava esse periódico c também nos trens da
Central ou da Leopoldina o mesmo se verificava.
Antes da fusão, o prestígio de Chagas Freitas chegou a ser tanto
que, cu me recordo - c cito o episódio como homenagem a uma
liderança autêntica - seu nome, ao tempo das cédulas individuais,
fora intensamente sufragado na Baixada Fluminense c cm outros
pontos do Estado do Rio.
O jornal aniversariante tem uma linha ideológica exemplar c os
seus serviços à Pátria c à comunidade são relevantes. ~ sem sombra
de dúvida, o maior guia sindical existente na América Latina c
qualquer fato relativo à classe trabalhadora, aos funcionários
públicos c às profissões liberais, são noticiados com absoluta
isenção, com critério, com decência e com honradez.
Pude ver durante o ato religioso o quanto Chagas Freitas c a sua
valorosa equipe de trabalho são estimados. Daqui desta tribuna
renovo o abraço de parabcns que dei pessoalmente ao grande líder,
extensivo aos seus companheiros de Direção entre os quais ressalto a
figura ímpar de Othon Pauli no, do Secretário Rui Santa Cruz Lima,
Santa Maria, enfim, de todos os rcdatores, repórteres sctoriais, todo
pessoal da oficina c da circulação, c muito particularmente, à
repórter Sandra Salim que escreve com uma cspctacular capacidade
de síntese c que tanto serviço, através das suas reportagens, tem
prestado à colctividadc, a exemplo do que também fazem em artigos
assinados, os Deputados Miro Teixeira c Marcelo Medeiros.
Chagas Freitas honra a imprensa brasileira como honrou os
mandatos de Deputado Federal c de Governador do antigo Estado
da Guanabara.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Sarncy.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA. Pronuncia o seguinte
discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Professor Hélio Beltrão, uma das mais autorizadas c das mais
categorizadas vozes que opinam sobre a economia brasileira, pela
sua experiência, ex-Ministro do Plancjamcnto c ao mcsmC) tempo
uma presença vitoriosa na iniciativa privada, concedeu a O Globo
do Rio de Janeiro, uma entrevista que achei do meu dever
transcrever nos anais da Casa, pela lucidez c objctividadc com que
clc.participa da polémica sobre estatização c dcscstatização que ora
se processa no País.
.
A base do pronunciamento do ex-Ministro Hélio Beltrão é a de
ressaltar a necessidade de não radicalizar o debate, evitar que ele caia
no passionalismo das teses c perca a objctividadc das soluções. Na
realidade, o Brasil jamais pode deixar de defender os seus interesses
em favor da pureza das teses. Gilberto Amado já ressaltava que a
obrigação primeira de todo país é defender o seu interesse objctivo c
não a afirmação gongórica de alguns postulados obscuros c
angelistas. O Brasil jamais poderá abrir mão de estatizar o que for
necessário ser estatizado cm razão do seu interesse, bem como, esse
mesmo interesse determina que jamais a Nação opere fábricas de
refrigerantes, bombons etc., quando essa função deve ser da
iniciativa privada.
_
O pronunciamento do Ministro Hélio Beltrão, pela sua lucidez,
pela inteligência das colocações retira um pouco do passionalismo
do debate e oferece o testemunho de' quem vê o problema dos dois
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importante Jllra o debate parlamentar c por isso mesmo peço a sua
transcrição nos Anais da Casa, como parte integrante deste
pronunciamento. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSE SAR·
NEY EM SEU DISCURSO:

BELTRÃO DEFENDE FORTALECIMENTO DO
EMPRESÁRIO PRIVADO NACIONAL
O ex-Ministro do Planejamento, Hfllo Beltrio, destacou
ontem que "a alternadu mais vlfvel para se evitar os riscos da
estatfzaçio e. da desnadonallzaçio da economia f o fortaledmento da empresa privada nacional".
Em sua opinião, o Governo Gciscl está consciente desse fato,
tanto que a meta de aumentar o peso relativo da participação do empresariado nacional na economia brasileira está explicitada no II
PND. Além disso, vem tomando medidas concretas para a realização daquela meta, como, por exemplo, o apoio decisivo dado ao projeto da Alagoas Matérias-Primas Farmacêuticas Sf A.
Connltos superados

mental para a indústria farmacêutica: o ácido ascórbico, até agora,
integralmente importado. Pode mesmo ser encarado como marco inicial da reversão do processo de desnacionalização da indústria farma·
cêutica brasileira".
Funçio llo Governo
.H61io Beltrão afirmou também que "a grande função do Governo. é apoiar o empresário privado nacional cm suas negociações
com. as e'mpresas estrangeiras, detentoras da tecnologia, uma vez que
só a9. empresas estatais possuem poder económico e pol!tico para
tanto. Só assim será possível se enfrentar o desafio atua!, que é a cria·
ção e a consolidação do empresariado privado nacional".
Conforme destacou, "a lição que se pode tirar da criação da Ala·
goas é a seguinte: o debate excessivamente abstraio que se vem tra-.
vando cm torno de alguns temas complexos, como a função do. Es·
tado, o papel da livre empresa c a desnacionalização da economia,
nem scmprc.~onstitui a melhor forma de esclarecimento da opinião
pública.
A experiência - continuou - tem indicado que a excessiva
generalidade c emocionalipade desse tipo de debate poderá, pelo contrário, aumenar a confusão, provocar retrocessos e inibir iniciativas.
Pior do que isto, pode difundir a· errada convicção da existência de
falsos dilemas ou de incompatibilidades mais aparentes que reais.

A criação dessa indústria, que produzirá ácido ascórbico (vitaDiscussão InconseqUente
mina C), mostra claramente "a possibilidade de se conciliar inte"Melhor
que
radicalizarfrisou- o debate teórico é promoresses aparentemente conflitantes, harmonizando-os com o objctivo
fund.amcntal do desenvolvimento do Pa!s", segundo afirmou o ex- ver iniciativa viáveis no caminho certo. Esse tipo de debate, girando
Ministro do Planejamento.
.cm torno de teses c princípios gerais, conduz inconscientemente à
A seu ver, o modelo acionário da Alagoas Matérias-Primas Far- radicalização de posições. No fundo, os contendores esperam que a
macêuticas S/A "inova c aperfeiçoa o modelo que vem sendo pratica- realidade se ajuste às teses, quando o razoável é esperar o contrário.
do na in'dústria pctroqu!mica {o chamado modelo do terço, no qual Só a necessidade de dar solução a problemas concretos pode conduos sócios· estatal, empresa privada nacional e estrangeira detêm par- zir à harmonização e conciliação de pontos de vistas aparentemente
celas iguais do capital votante)".
antagônicos".
O capital votante da Alagoas Matérias-Primas Farmacêuticas é
Para mostrar que sua preocupação nesse sentido não é de hoje,
constituído por 5 I por cento de ações ordinárias subscritas pela Hélio Beltrão citou trecho de uma palestra sua, em I I de março de
GETEC- Guanabara Química lndwtrial, por 25 por cento de par- 1969, na Escola Superior de Guerra: "o brasileiro,. especialmente o
ticipação da Rochc ~rodutos Químicos c Farmacêuticos c os res- mais ilustrado, herdou a votação dos latinos pelo debate teórico, o
tantes 24 por cento de ações ordinárias subscritas pela Fibasc, subsi- pendor irresistível pela fascinante discussão das teses abstraias".
diária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico. Hélio
"~ o que freqUentemente sucede em matéria de política ecoBeltrão esclareceu que "a participação da Fibasc é rcvcrs!vcl, uma nómica. Nesse, como noutros campos, o debate tende freqUentemenvez que a GETEC possui opção de recompra, observadas as condi- te a radicalizar-se em torno de falsos dilemas, sem maiores comproções estabelecidas no acordo de acionistas".
missos com a natureza e a urgência dos problemas a resolver.
A participação minoritária da Rochc, no capital votante da Ala"Os contendores dessa guerra de palavras acastelam-se quase
goas, foi justificada pelo ex-Ministro do Plancjamcnto da seguinte sempre cm cidadelas abstratas e irredutíveis: cruzados da livre iniciativa contra gladiadores da intervenção estatal; xenófobos exaltados
maneira: "o sócio estrangeiro detendo, atualmentc, uma posição prc·
dominante no mercado como importador de ácido ascórbico, tem contra desnacionalizadores impenitentes; controladores fanáticos
interesse cm defender essa posição, através da participação na fábri· contra maníacos da economia do mercado; pollticos mal informados
contra empedernidos e estreitos tecnocratas; livre-cambistas românca que vai substituir a importação do produto".
Hélio Beltrão acrescentou que a Rochc - dctcndora de 70% da ticos contra protecionistas obsessivos; defensores do "lucro é sagracomercialização de ácido ascórbico no País c maior produtora mun- do" contra partidários de ''o lucro é um roubo"; monetaristas "ortodial dessa matéria-prima- não apenas aceitou cm participar minori· doxos" contra estruturalistas radicais."
tariamcntc do capital da Alagoas, como também cm transferir o seu
"Atônito e confuso ante o fulgor dessa controvérsia, carregada
know-how para a empresa, como aporte de capital, sem remessa de di· de preconceitos e de irrealismo, c não raro obscurecida pelo interesse
visas para o exterior a título de royaldes ou assistência técnica.
pessoal ou de grupos, nem sempre é fácil ao brasileiro comum identificar precisamente onde reside o interesse nacional."
Precedente
"Ora....:. enfatizou o ex-Ministro- o nacionalismo, tal como o
Hélio Beltrão, que é presidente da GETEC, enfatizou o fato que conceituamos, consiste exatamente na fidelidade a esse interesse, que
"o sócio privado nacional deterá a dircção cfctiva do empreendi- precisa, por isto mesmo, estar claramente identificado,"
"Todos os povos são ciosos de seu interesse. E na medida em
mento, assim como o controle do capital votante. Coube-lhe, como
promotor do empreendimento, a iniciativa c a liderança nas negocia- que cstiio habilitados a identificá-los, procuram defendê-lo objetivações, inclusive a seleção do sócio estrangeiro detentor da tecnologia".
mente. A desatenção dos povos pelo próprio interesse é tão censuPara o ex-Ministro do Plancjamcnto, a Roche, "apesar de ser rável quanto o descuido do chefe de família pelo. bem-estar atua! e
uma das firmas lideres mundiais num setor sabidamcnte infenso à futuro de seus filhos."
"Ironicamente, os países menos desenvolvidos, justamente aquetransferência de tecnologia, não hesitou em abrir um precedente que
servirá de inspiração e estimulo às demais empresas estrangeiras do les em que a identificação e a defesa do próprio interesse constituem
condição de sobrevivência, raramente se concentram em descobrir a
sctor".
Destacou que "a fábrica de vitamina C será o primeiro projeto solução para os seus verdadeiros problemas", finalizou Hélio
de vulto destinado a produzir, no Brasil, uma matéria-prima funda·
Beltrão."
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esclarece a propósito de parte do discurso do nobre Senador Paulo
Brossurd, que nu sessão de hoje foi lido expediente relativo ao recebi·
menta, pelo Senador, de oficio do Ministério da Educação c Cultura
prestando as informações solicitadas pela Comissão de Educação e
Cultura, do Senado, relativas ao Projeto de Lei da Câmara n9 35, de
1975. De forma que a solicitação feita pela Comissão de Educação e
Cultura, do Senado, foi atendida pelo Ministério da Educação e
Cultura e, por coincidência, no Expediente da sessão de hoje, foi
dado conhecimento ao Plenário do Senado. O Oficio tomou o
número 124, de 3 de junho de 1976.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está
convocado para uma sessão a realizar-se hoje, às 18 horas e 30
minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, e destinada à
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 39, de 1976.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão.
Designo para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 215, de 1976, do
Sr. Senador Domício Gondim, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do artigo intitulado "Beltrão Defende Fortale,
cimento do Empresário Privado Nacional".

-2Votacão, em turno único, do Requerimento n9 216, de 1976, do
Sr. Senador Domício Gondim, solicitando a transcrição nos Anais
do Senado Federal, do artigo intitulado "Beltrão: Endividamento da
Empresa é o Problema".

-3Votação, em turno único, do Requerimento n9 225, de 1976, do
Sr. Senador Accioly Filho, solicitando tenham tramitação em
conjunto os Projetas de Lei. do Senado n9s 128, de 1976, do Sr. Sena·
dor Henrique de La Rocque, que dispõe sobre o exercício da profis·
são de corretor de imóveis e 131, de 1976, do Sr. Senador Benjamim
Farah, que disciplina o exercício da profissão de corretor de imóveis
em todo o Território nacional.

-4Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9'
125, de 1975, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dá
nova redução ao § J9 do artigo 381 da Consolidação das Leis do
Trabalho, tendo
PARECERES, sob n9s 676 e 677, de 1975, das Comissões:
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade do projeto: e

-de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Sr. Se·
nador Domício Gondim, e voto vencido, em separa.do, do. Sr. Sena·
dor Jarbas Passarinho.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 12,
de 1976 (n9 183-B/75, na Casa de origem), que estende a jurisdiçãO!
da Junta de Conciliação e Julgamento de Concórdia-se, ao
Munic!pio de Xavantina, tendo
PARECER, sob n9 321, de 1976, da Comissão:
-de Legislação Social, favorável.

-6PROJETO DE LEI DO SENADO N9 32, DE 1972
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n9150, de 1975)

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno).
do Projeto de Lei do Senado n9 32, de 1972, do Sr. Senador Franco
Montoro, que determina que todos os. beneficias concedidos pelo
INPS sejam reajustados em proporção ao salârio mínimo vigente na
data de seu início, eliminando desigualdade de critérios, tendo
PARECER, sob n9 310, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido do Sr. Senador Dirceu Cardoso.

-7PROJETO DE LEI DO SENADO N9 150, DE t975
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n9 32, de 1972)
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n9 150, de 1975, do Sr. Senador Orestes
Quêrcia, que dispõe sobre reajustamento de beneficias concedidos
antes de 21 de novembro de 1966 e em manutenção pelo INPS, tendo·
PARECER, sob n9 311, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido do Sr. Senador Dirceu Cardoso.·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às /8 horas e 25 minutos.)·

90• Sessão da 2' Sessão Législativa da 8• Legislatura,
em 9 de junho de 1976
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, WILSON GONÇALVES
·E BENJAMIM FARAH

LEGISLAÇÃO CITADA

Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Cattete ·Pinheiro - Jarbas Passarinho. Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque José Sarney- Helvídio Nunes - Mauro Benevides- Virgílio Távora - Wilson Gonçàlves - Agenor Maria - Dinarte Mariz Marcos Freire - Paulo Guerra - Augusto Franco - Lourival
Baptista - Heitor Dias - Dirécu Cardoso - Euric:o Rezende -:
Amaral Peixoto- Roberto Safurnino- Vasconcelos Torres- Ben- ·
jamim Farah - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Magalhães
Pinto- Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto Lehmann ·Benedito Ferreira - Lâzaro Barboza .:... Itallvio Coelho - Mendes
Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves 'Mattos Leão- Daniel Kiieger- Paulo Bross.ard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. J9-Secretârio vai proceder à leitura do Expediente.
•.

DECRETO-LEI N9 201, DE27 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a. responsabilidade dos Prefeitos e Vereado.res, e dá outras providências. (I)
O Presidente da República, usando da· atribuição que lhe confe~
re o parágrafo 29 do artigo 99 do Ato Institucionãl n9 4, de 7 de
dezembro de.I966, decreta:
i\rt. 19 São crimes de responsabilidade 'dos Prefeitos Muni.cipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independe~ti:men
'te do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
· · I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em
proveito próprio ou alheio;
·II- utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio,
de rendas ou·serviços públicos;
III - desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públi-

.

~~

t lido o seguinte

IV -empregar subvenções, auxílios, empréstimos. ou recursos
de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a
que se destinam:
.
EXPEDIENTE
V- ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou reaOFI CIOS
lizá-las cm desacordo com as normas financeiras pertinentes;
VI.- deixar de prestar contas anuais da administração finanDo Sr. /P-Secrerário da Câmara dos Deputados, encaminhando à
ceira
do Município à Cãmara de Vereadores, ou ao órgão que a
m'isào do S!!nado aurógrafos dos seguintes projetas:
Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos:
VIl - deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N94J, DE 1976
competente, da aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou
(n9 l.~B/75, na Cua de o~la~m)
.
Acrescenta dlsposldvo ao ardao J9 do Decreto-lei n9 201, auxílios internos ou externos recebidos a qualquer título;
VIII- contra(r empréstimo, emitir apólices ou obrigar o Muni.de 27 de fevereiro de 1967, que dhpõe sobre a responsabilidade
cípio por título de cri:dito sem autorização da Câmara, ou em desados Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências.
cordo com a lei:
O Congresso Nacional decreta:
IX ~ conceder empréstimos, auxílios ou subvenções sem autorização da Cãmara, ou em desacordo com a lei:
Art. J9 Acrescente-se ao art. J9 do Decreto-lei n9 201, de 27 de
fevereiro de 1967, o seguinte item:
X -alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais sem
autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
"Art. )9 ••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••
XI - adquirir bens ou re.alizar serviços e obras, sem concorrên- ·
cia ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei:
XVI - deixar de recolher às entidades previdenciárias
XII -antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores
competentes, até o último dia do mês subseqUente ao que se
do Município, sem vantagem para o erário;
referir, o produto das contribuições e consignações de
XII I - nomear, admitir ou designar servidor contra cxpressu ·
empri:stimàs descontudas dos vencimentos ou salários de disposição de lei:
servidores municipais."
XIV -negar execução ~ lei federal, estaduul ou m'unicipal, ou
Arl. 2Y Esta lei entrará em vigor na data de sua publideixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da
cactlo, revogadas as disposições cm contrário.
impossibilidnde, por escrito, à autoridade competente:
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XV - dcixur de fornecer certidões de atos ou contratos muni·
cipuis. dentro do prazo estabelecido em. lei.

Art. 49 O item I do Art. 160 do Decreto-lei n9 32, de I8 de
novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:,.~- ··

I il.1· ComissiJe.1· de Constillliçào e Justiça e de Finanças.)

"Art. 160...................................... .
I - Nos casos configurados no Art. 156, item I, alíneas
a, b, c, d, e, r, o e p; item II, alínea b; e item IV, aÍíneas b e c.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 44, DE 1976
(N9 1.791-&,176, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Altera disposições do Decreto-lei n9 32, de 18 de novembro
de 1966 (Código Brasileiro do Ar).
O Congresso Nacional decreta:
Art. I 9 O parágrafo único do Art. I 2 do Decreto-lei n9 32, de
18 de novembro de 1966, é renumerado para § J9, sendo acres·
centados ao referido artigo os seguintes parágrafos:
"Art. 12............ , .......................... .
Para determinar os padrões adequados de
segurança de vôo, o Ministério da Aeronáutica estabelecerá
os regulamentos, instruções e procedimentos de homologa·
ção aeronáutica, aplicáveis ao projeto, fabricação, operação
e manutenção de aeronaves e outros produtos aeronáuticos, e
. emitirá os respectivos certificados de homologação.

Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
MENSAGEM N915, DE 1976.
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 5 I da Constituição, tenho a honra de .
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompa·
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Aeronáutica, o anexo projeto de lei que "altera disposições do
Decreto-lei n9 32, de I 8 de novembro de I 966 (Código Brasileiro do
Ar)".
Brasília, em I7 de fevereiro de I976.- Ernesto Gelsel.

§ 29

§ 39 Os certificados de homologação referidos no
parágrafo anterior estarão sujeitos a emendas, modificações,
suspensão ou cassação, sempre que a segurança de vôo ou o
interesse público exigir."

·-----.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 74/GM-S/GC-1896, DE
!9 DE OUTUBRO DE 1975, DO MINIST~RIO DA AERONÁUTICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, esta Secretaria
de Estado está empenhada em obter o reconhecimento internacional
da homologação brasileira de produtos aeronáuticos fabricados no
País.
2. Para tanto, foi autorizado um Acordo de Assistência Técnica
Art. 29 O caput do Art. 155 do Decreto-lei n9 32, de 18 de no·
com a Federal Aviation Administration - FAA, visando obter
vembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
daquele Órgão uma avaliação preliminar sobre procedimentos,
"Art. 155. Será aplicada a pena de cassação do certifica- métodos, tecnologia e estrutura de homologação aeronáutica, a fim
do de navegabilidade da aeronave, do certificado de homo- de viabilizar a curto prazo a abertura de negoctaçoes para um
logação, do certificado do tripulante ou da concessão ou da Acordo Bilateral com os Estados Unidos da América sobre o
assunto.
autorização de serviços aéreos, nos seguintes casos:"
3. O resultado dessa avaliação demonstrou a necessidade de se
introduzir
algumas alterações na legislação aeronâutica (Código
Art. 39 O atual item IH do Art. 156 do Decreto-lei n9 32, de 18
de novembro de 1966, é renumerado para IV, passando a figurar Brasileiro do Ar).
4. O referido Código não legisla sobre aeronaves e produtos
como item III o seguinte:
fabricados no Brasil nem dispõe sobre a autoridade competente para
regulamentar a homologação aeronáutica, certificar produtos e
"Art. 156 ...................................... .
III - infrações cuja responsabilidade recai sobre o
aplicar sanções nos casos em que a segurança de vôo efou o interesse
fabricante de aeronaves e de outros produtos aeronáuticos:
público assim o exigir.
S. Pelo exposto, tenho a honra de submeter à elevada
a) inobservância de prescrições, regulamentos, normas
apreciação de Vossa Excelência os inclusos Projeto de Lei e
e requisitos estabelecidos pelo Ministério da A~ronáutica,
Mensagem ao Congresso objetivando incluir no Código Brasileiro
destinados à homologação de produtos aeronáuticos ou de
do Ar as alterações referidas no item 4 da presente Exposição de
empresas;
Motivos.
b) inobservância dos termos e condições constantes dos
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os
respectivos certificados de homologação;
protestos do meu mais profundo respeito. - Joelmlr Campos de
c) alteração do projeto de tipo aprovado, da aeronave Araripe Macedo, Ministro da Aeronáutica.
ou de. outro produto aeronáutico, sem que aquela tenha sido
homologada pelo Ministério da Aeronáutica;
LEGISLAÇÃO CITADA
d) deixar de notificar ao órgão competente pela
homologação de produtos aeronáuticos, dentro do prazo
DECRETO-LEI N9 32, DE IS DE NOVEMBRO DE 1966
regulamentar, quanto a qualquer defeito ou mau funciona·.
Institui o Código Brasileiro do Ar,
mento, acidente ou incidente de que, de qualquer modo,
tenha ciência, desde que este defeito ou mau funcionamento
O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confe·
venha a afetar a segurança de vôo e possa repetir-se nas
demais aeronaves ou produtos aeronáuticos cobertos pelo re o art. 31, pâ?ágrafo único, do Ato Institucional n9 2, de 27 de
outubro de 1965, decreta:
mesmo projeto de tipo aprovado;
e) deixar de cumprir ou adotar, após a notificação a que
Art. 12. A matrícula das aeronaves brasileiras serâ feita no
se refere o item anterior e dentro do prazo estabelecido pelo
órgão competente, as medidas ou prescrições de natureza Registro Aeronáutico Brasileiro, a cargo do Ministério da
Aeronáutica que emitirá os certificados de matricula.
corretiva ou saneadora de defeitos e mau funcionamento."

··-'\I

·--~ •.•.,.
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lizada sem que seja matriculada e munida do certificado de
m:nricul:l. do certificado de navegabilidade e dos equipamentos.
aparelhos c meios necessários à segurança de vôo, na conformidade
d'" ;uns administrativos que regem a matéria.

LEG!SLA('110 CITADA
LEI N'':i.S69, DE li DE JANEIRO DE 1973
(Código ile Processo Civil)

Art. 20. A sentença condcnurá o vencido :1 pug:tr no vencedor
Art. 155. Será aplicada a pena de cassação do certificado de
as dcpcsas que antecipou c os honorários advocatícios.
navegabilidade da aeronave, do certificado do tripulante ou da con·
§ 19 O juiz, uo decidir qualquer incidente ou recurso, condcnarú
cessão ou da autorização de serviços aéreos, nos seguintes casos:
nas
despesas
o vencido.
a) perda do nível de aptidão técnica ou de condiçõcsfisicas;
§ 2Y As despesas abrangem não só as custas dos atos do procesb) procedimentos ou práticas, no exercício das funções, que
so como também a indenização de viagem, diárias de testemunhas c
revelem falta de idoneidade profissional para o exercício das
remuneração do assistente técnico.
prerrogativas de certificado de habilitação técnica;
§ 3Y. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por ccn·
c) utilização da aeronave na prática de contrabando:
to
(10%)
'e' o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da
d) execução de serviços aéreos comprometendo a ordem ou a
condenação, atendidos:
,egurança pública;
a) o grau de zelo profissional;
e) cessão ou transferência da concessão ou da autorização do
b) o lugar de prestação do serviço;
,crvi.;-o aéreo sem estar devidamente autorizada;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
f) transferência da direção ou da execução do serviço aéreo a
:tdvogado c o tempo exigido para o seu serviço.
pessoa natural ou jurídica distinta da que for concessionária ou
4v Nas ações de valor inestimável ou pequeno, bem como na·
pcrmission:íria:
quclas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão
1:) fornecimento à autoridade aeronáutica competente de dados
estatísticos c financeiros inexatos, ou recusa de exibição de livros de 'fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas
das letras a a c do parágrafo anterior.
escrituração. fichas c documentos de contabilidade, de almoxarifado
ou de serviços técnicos de manutenção.
:\rt. 156. Ser:í aplicada a pena de multa, concomitantemente ou
(À Comissão de Constituição e Justica.)
não com a suspensão dos certificados, nos casos de infrações confi·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
guradas abaixo:
vai à publiéaçào. (Pausa.)
-A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se ho·
III - infrações cuja responsabilidade recai sobre pessoas natu·
jc, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas de
rais ou jurídicas não compreendidas nos itens anteriores:
Resolução nvs 30, 31 e 33, de 1976.
a) construção ou exploração de aeródromo ou de quaisquer ins·
talaçõcs ou equipamentos de infra-estrutura aeronáutica, sem auto ri·
O 'SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
7.ac;ào da autoridade competente;
comunicação que será lida pelo Sr. IV-Secretário.
b) exploração de serviço aéreo sem concessão ou autorização;
~lida a seguinte
e) tripular aeronave ou exercer qualquer função a bordo sem
ser titular de licença de tripulante.
OFICIO Nv 94/76
Brasília, 9 de junho de 1976.
Art. 160. A aeronave poderá ser interditada:
Senhor Presidente:
I) nos casos configurados no art. 156, item I, alíneas a, b, c, d,
e, f, o c p: item 11. alínea b; III, alíneas b c c;
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos
2) se a multa imposta ao proprietário ou explorador não tiver si·
senhores deputados Daso Coimbra, Ribamar Machado e Darcilio
do paga no prazo estipulado no respectivo ato;
Ayrcs para integrarem, em substituição aos senhores deputados
3) se instaurado processo para apurar atividade dclituosa do
Rafael Faraco, Antônio Gomes e Leur Lomanto, a Comissão Mista
proprietário ou explorador na utilização da aeronave.
incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Cons·
tituição n9 li, de 1976, que "acrescenta parágrafo ao artigo 177 da
Constituição Federal".
!Às Comi.mies dt• Constituirão e Justiça e de Segurança
Aproveito para renovar os protestos de estima e elevado apreço.
Nacional.!
-Deputado José Bonifácio, Líder da ARENA.

*
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SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nv 27, DE 1975
(NYl.I41/B-75, na Câmara dos Deputados)
Altera o caput do Artigo 20 da Lei nv 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~ O caput do Art. 20 da Lei nv 5.869, de li de janeiro de
1973, que institui o Código de Processo Civil, passa a vigorar com a
seguinte redução:
"Art. 20. A sentença condenará o vencido u pagar ao
vencedor as despesas que antecipou e os honor.ários advocatí·
cios. Essa verba honorária será devida, também, nos cusos
em que o advogado funcionar em causa própria."
Art. 2Y Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicuçiio,
rcvogadus as disposições cm contrário.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Será feita a subs·
tituição solicitada.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. JY.Secretúrio.

I: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO Nv 148, DE 1976
Estabelece normas de assistência·... ao excepcional e
autoriza a crlaçilo da Fundação de Assistência ao Excepcional
- FUNASE e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. IY A assistência· ao excepcional visa, essencialmente, à sua
integração na sociedade.
Art. 2Y Considera-se excepcional n pessoa que npresente
desvio acentuado dos padrões médios.
§ IY O desvio deve relacionar-se com o desenvolvimento físico,
mental, sensorial ou emocional, situado aquém do limite mínimo
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mesmos padrões, considerados esses aspectos do desenvolvimento mesmo órgão ou empresa, trabalho igual, com produtividade normal
e o mesmo tempo de serviço. A essa base aplicar-sc-á percentagem
separados, combinados ou em conjunto.
§ 29 Serú ncentuado o desvio sempre que exigir processos de fixada pelos órgãos especializados, tendo cm vista o rendimento do
educação especial, reabilitação ou o reconhecimento de situação jurí- trabalho do cxccpcio11al.
dica especial, para que se alcance a integração à sociedade.
§ 39 A retribuição do excepcional corresponderá, pelo menos,
Art. 39 Em relação aos atos da vida civil e segundo compro- ao salário mínimo regional. Quando, pelo seu trabalho como estavação em processo judicial, o excepcional poderá ser considerado:
giário, receber retribuição inferior, o Estado, através da assistência
a) absolutamente incapaz, quando não puder exprimir sua social, conccdcr-lhc-á complementação cm dinheiro igual à diferença
vontade;
·
entre a retribuição recebida pelo trabalho c o salário mínimo.
b) relativamente incapaz, quando não tiver condições de
§ 49 Quando o excepcional tiver direito a benefício pecuniário
exprimir integralmente essa mesma vontade.
da previdência social, calcular-sc-â a complementação do Estado a
§ (9 Pronunciada a irtterdição do excepcional, o Juiz assinará, partir da soma da retribuição recebida pelo trabalho com a renda
segundo o desenvolvimento mental do interdito, os limites da prcvidencial.
Art. IO. Os excepcionais aproveitados em serviços de habilitacuratela.
§ 29 Considera-se penalmente irresponsável·o excepcional com ção e reabilitação para o trabalho, públicos ou particulares, sem fim
idade mental inferior a 18 (dezoito) anos, determináda pelos 'órgãos lucrativo c devidamente reconhecidos, ainda que tenham atingido
especializados.
produtividade normal são considerados estagiários, cuja retribuição.
Art. 49 O fato de a idade cronológica não corresponder à idade nunca inferior ao salário mínimo regional, será paga pelo Estado,
mental, não impedirá o ingresso em estabelecimentos de ensino nem através da assistência social.
Parágrafo único. Caso o excepcional estagiário receba beneobrigará a saída destes, do aluno excepcional.
Parágrafo único. O disposto nó presente artigo se aplica tanto fício pecuniário da previdência social, descontar-sc-á da retribuição
aos superdotados quanto aos infradotados, assim classificados pelos a ser paga pelo Estado o valor da renda prcvidencial.
Art. 11. O estagiário excepcional que realizar qualquer espécie
órgãos competentes.
Art. 59 A .deficiência ou anomalia que não impeça o ingresso de trabalho protegido terá a condição de segurado da previdênci.a
em estabelecime'nto de ensino não deverá ser reconhecida como social, sendo também amparado pelo seguro contra acidentes do
"doença ou anomalia grave" para isentar o pai ou responsável pela trabalho.
criança excepcional cm idade escolar do dever de comprovar a maParágrafo único. A contribuição previdenciâria do estagiário
trícula desta em estabelecime!1tO de ensino adequado, ou que ela está excepcional será deste descontada, com base no total recebido
mensalmente a título de retribuição cfou complementação. A parte
recebendo no lar a educação apropriada.
Art. 69 Sempre que a capacidade do excepcional permitir o relativa ao empregador e à taxa do seguro de acidentes serão pagos
exercício das tarefas respectivas, as limitações ou deficiências encon- pelo Estado, através da assistência social.
Art. 12. Quando no exame de saúde, para ingresso no Serviço
tradas no exame de saúde não poderão constituir impedimento ao
Público, o órgão competente identificar excepcional protegido pela
ingresso no serviço público ou em empresas particulares.
§ 19 A avaliação da capacid.ade de trabalho do excepcional lei, promoverá o encaminhamento do mesmo aos órgãos especializados, aos quais caberá decidir sobre a existência ou não de capacidade
será obrigatoriamente feita pelos órgãos especializados.
§ 29 A deficiência ou limitação de capacidade do excepcional, de trabalho que autorize o ingresso.
§ [9 Se os órgãos especializados concluírem que a deficiência
da mesma natureza e grau, existentes na ocasião do ingresso no serviço público ou particular não será reconhecida como causa de inca- ou limitação de capacidade do excepcional não é estacionária,
pacidade ou invalidez que justifique pagamento de faltas ao serviço, poderão, quando necessário e tendo em vista a garantia do exercício
licenças para tratamento de saúde, auxílio-doença· ou aposentadoria das tarefas respectivas, dividir a prova em duas etapas:
I• Exame inicial, no qual se identificarão as deficiências ou
por invalidez.
§ 39 Para efeito de obtenção de benefícios, a agravação da limitações.
2• Período de observação, durante o qual o excepcional será
deficiência ou limitação poderá ser reconhecida como causa de incapacidade ou invalidez, se o excepcional contar, pelo menos, 5 (cinco) acompanhado, no exercício de seu trabalho, pelos órgãos especializados. O período terá duração correspondente à do estágio probatório,
anos de serviço.
Art. 79 Para obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência previsto na legislação específica.
§ 29 Findo o período de observação, os orgãos especializados
Social, a prova de escolaridade poderá ser substituída pela de habili- ·
tação profissional, expedida pelos órgãos especializados, quando se decidirão sobre a permanência ou não do excepcional, considerando:
a) a existência de capacidade para o exercício das tarefas
tratar de excepcional cuja deficiência mental o impeça de aprender a
respectivas:
ler, escrever e contar.
Art. 89 O excepcional capaz de realizar trabalho competitivo,
b) a possibilidade de o exercício profissional concorrer para o
quando admitido no serviço público ou em empresa particular, agravamento da deficiência ou limitação de capacidade do
estará sujeito ao mesmo regime jurídico, referente ao trabalho e observado.
previdência social aplicável aos funcionários públicos ou aos traArt. 13. Por indicação dos órgãos especializados da prebalhadores em geral.
Art. 99 O excepcional poderá ser admitido no serviço público vidência social, as empresas poderão atribuir ao empregado reabiliou nas empresas particulares" na qualidade de estagiário, quando, tado funções diversas das previstas no contrato de trabalho ..
conforme comprovação dos órgãos especializados:
§ 19 Quando o aproveitamento for realizado em função de
I - ainda não se encontrar devidamente habilitado ou reabili- nível inferior, o empregado receberá, da previdência social, a título
tado para o trabalho;
de quota de reabilitação, complementação em dinheiro que lhe
2 - pelas suas condições pessoais niío tiver realizado ou nilo assegure remuneração mensal idêntica ao salário anteriormente
puder realizar trabalho com produtividade considerada normal.
percebido.
§ [9 Nilo se reconhecerá ao excepcional estagiário qualquer
~ 29 O reabilitado permuneccrú vinculudo à previdência social
vínculo empregatício.
§ 29 A retribuição do estagiário, a ser paga pelo órgão público e ao seguro contra acidentes do trabulho, culculando-se sua contriou pela empresa particular, será calculada com base no salário buição pela importânciu total mensalmente recebida c a do
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funções do empregado.
§ 39 • Quando o reabilitado só puder realizar trabalho
protegido, passará, para todos os efeitos, à categoria de estagiário
excepcional, considcrnndo-sc suspenso seu contrato de trabalho, até
que os órgãos da previdência social competentes o considerem
totalmente incapaz para o trabalho realizado cm condições normais,
autorizando a rescisão do respectivo contrato.
Art. 14. Aos órgãos aliciais ou particulares devidamente
reconhecidos, especializados cm educação c reabilitação de excepcionais é reconhecido o direito de:
a) funcionarem como auxiliares 'do Juiz, nos processos de
tutela, curatela ou perda do pátrio poder, quando se traiar de
interesse de excepcional:
b) promoverem, nos termos da lei civil, a interdição do
c~.:cpcionlll ou a t>crdu do pátrio poder uos r.:spectivos responsáveis,
quando o membro do Ministério Público, recebendo rcprcsentaçàc
dos mesmos órgãos não iniciar o processo no prazo de 30 (trinta)
dias:
c) funcionarem obrig:uoriamentc como auxiliares do Juiz nos
processos cri minas. quando for excepcional o réu ou a IIÍtima:
d) promoverem pedidos de alimentos, na inércia do
responsável pelo excepcional:
c) promoverem reclamações trabalhistas, processos perante a
previdência social, ou perante as Justiças do Trabalho e Federal:
f) funcion:1rcm obrigatoriamente como auxiliares do Juiz, no
processo criminal, quando houver suspeita de: que o agente seja
excepcional:
l:l funcionarem como auxiliares da autoridade competente: nas
ativid:1des de recrutamento para o serviço militar.
Art. IS. 1:: autorizada a instituição. no INPS, de Seguro
Especial obrig:llório, cm beneficio do excepcional inválido ou não
habilitado para o trabalho.
§ I• O seguro ora previsto será custeado pelo aci'cscimo de
0,01% (um centésimo por cento) à contribuição dos segurados obrigatórios do INPS.
§ 2• Os pais c responsáveis por excepcionais, não vinculados
ao regime da prcvidi:ncia social. poderão participar do Seguro de que
trata este: artigo, mediante o pagamento, cm dobro. da percentagem
prevista no item 11 do artigo 128 da Consolidação das Leis
da Providé:ncia Social, aplicada sobre o maior salário mínimo cm
vigor no País.
Art. 16 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação Nacional de Assisté:ncia ao Excepcional - FUNASE.
vinculada ao Ministi:rio da Saúde, com o objetivo principal de captar
recursos linanceiros e canalizá-los para o linanciamcnto de projetes
de estudos, ensino c pesquisas, para a criação de órgaris aliciais c
particulares, e para a formnção de pessoal especializado no campo
da educnção, reabilitação c defesa do excepcional.
t\rt. 17 A FUNASE gozará de :wtonomia linanccira c
:1dministrativa e adquirirá personalidade jurídica a partir da
inscrição de seu ato constitutivo, acompanhados dos respectivos
cstututos, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
~ f9 Os estatutos da FUNASE serão aprovados por decreto.
§ 2Y A FUNASE tcr{l sede no Distrito Federal e atuação em
todo o território nacional.

*

3q A União rcprcsent:lr-se-á, no ato da instituição da
FUNASE, pelos Ministros de Estado dos Negócios da Justiça, da
Educuçào e Cultura, da Saúde, do Trabalho c da Previdência c Assisti:nciu Social, que poderão nomear delegados especiais para esse
efeito.

Art. 18 A FUNASE ter:\ como linalidades:
I -amparar c fomentar o desenvolvimento da educação,
reabilitação c defesa do excepcional no País:
11 - Assessorar a Prcsidi:nciu du República nos ussuntos
pertinentes à educação, reabilitação e defesa do cxccpcionul:

III _:.. ·formular e implantar a politica nacional de educação,
reabilitação c defesa do excepcional, abrangendo:
a) desenvolvimento dos órgãos aliciais c particulares preferentemente lilantrópicos, dedicados à pesquisa ou execução de atividadcs nas diferentes {1rcas da ~ducação, reabilitação, defesa do
excepcional e incentivo i1 criaçiio çlc novas unidades especializadas:
b) formação em escala crescente de pessoal especializado de
nível médio c superior, tendo cm vista necessidade de pesquisa, do
ensino especial c do ensino prolissional, bem como do acesso do
excepcional ao mercado de trabalho.
Art. 19 A FUNASE organizará seus serviços de forma a
atender, pelo menos, as seguintes áreas:
I- deliciência auditiva:
11 - dcliciência física:
III - deliciência mental:
IV- superdotados.
Art. 2ú Pura consecuçiio de seus lins, compete à FUNASE:
a) custear total ou parcialmente projetas e programas de pesquis:ls, estudo ou trabalho individuais ou institucionais, inclusive
cursos, scminúrios c congressos sobre cd.ucação, reabilitação c defesa
do excepcional:
b) custear parcialmente ou, excepcionalmente, em sua
totalidade, atrnví:s da concessão de auxílios ou financiamentos, a inst:llaçào de novus unidudcs, aliciais ou particulares, dedicadas à
educação, reabilitação e defesa do c.xccpcional:
c) conceder ou complementar bolsas de estudos e pesquisa,
no P:1ís ou no exterior, a fim de incrcmentur a formação de pessoal
cspcci:llizado de nível médio ou superior:
d) promover o intercâmbio científico de pesquisadores nacion:lis ou estrangeiros, pela concessão ou complementação de bolsas
de estudos ou pesquisas no País ou no exterior:
e) contribuir para criação, ampliação e atualização de bibliotecas especializadas cm cducaçiio, reabilitação e defesa do
excepcional:
f) promover, subvencionar ou linanciar a publicação dos
rcsult:ldos das pesquisas c trabalhos sobre educação, reabilitaçiio e
defesa do excepcional:
g) promover ou incentivar campanhas de mobilização da
opinião pública no sentido du participação de toda a comunidade na
educação, rcabilitaçiio c defcsu do excepcional:
h) contribuir para criação ou ampliação de olicinas protegidas
destinadas à formação prolissional de excepcionais c que possam
oferecer trabalho àqueles que não tiverem condições de obter e
manter emprego no mercado competitivo:
I) sugerir a reorganizaçiio dos órgãos federais, estaduais e municipais, cspccializudos na educ:1ção, reabilitação e defesa do excepcional que não preencham su:1s finalidades dentro de padrão elevado
de eli ciência:
j) sugerir modilicações da legislação vigente, no sentido de
:u:!apt:í-lu i1s nccessidudcs du cducução, rcubilitação e defesa do
excepcional:
I) manter cadastro dos órgãos oficiais c particulares, inclusive
pessoal c instalações, que, no território nacional, cuidam da
educ:1çào, rcubilitação c dcfcsu do cxcepcion:1l:
m) velar para que o patrimônio do excepcional sujeito a tutela
c cur:llc:l:1 tenha aplicução adcquadu na educação ou reabilitação
dele c, de modo geral, de forma a assegurar-lhe o bem-estar:
n) manter cadastro dos excepcionais sujeitos u tutela ou
curatclu:
o) promover, cm estreita colaboração com os Ministérios da
Educaçi1o e Culturn, du Suúdc, do Trubalho c da Previdência c· Assisti:nciu Sociul, do Interior c da Justiça, a coordenação dos órgãos
oliciuis c particulurcs rclacionudos com u educação, reabilitação e
defesa do excepcional:
p) liscalizar a aplicação dos auxílios c linanciamentos bem
como o aproveitamento das bolsas de estudos ou pesquisas que
conceder, podendo suspendê-los nos casos de inobservância dos

1
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-189planos de aplicação dos recursos já aprovados, ou inexecução dos
planos de pesquisa, estudo ou trabalho, bem como por motivo
relevante a critérios da FUNASE:
q) Promover, em estreita colaboração com a Fundação Institu·
to Brasileiro de Geografia e Estatística e outras entidades con·
gêneres oficiais ou particulares, a realização de estatísticas
especializadas cm educação e reabilitação de excepcionais, espe·
cialmente o censo dos excepcionais;
r) Promover a responsabilidade, cm caso de abuso praticado
por dirigentes de órgãos públicos ou particulares, que cuidem da
educação c reabilitação do excepcionais:
s) Exercer, de modo geral, todas as atividades julgadas necessárias para boa execução da politica nacional de educação, reabilitação
e defesa do excepcional.
§ f9 Os órgãos particulares que receberem auxílio ou financia-·
mento da FUNASE ficarão obrigados a reservar determinado número de vagas gratuitas, no respectivo estabelecimento, destinadas
aos exepcionais sem recursos financeiros, as quais corresponderão à
importância total do auxílio concedido à metade da importância do
financiamento, conforme o caso.
§29 Os estatutos da FUNASE discriminarão os requisitos apreencher pelos interessados em obter auxílio, financiamento ou bolsas
de estudo, pesquisa ou· trabalho, assegurando preferência aos
Estados, Distrito Federal e município quando criarem, nas respectivas esferas de competência, órgãos com as mesmas finalidades e
atribuições da FUNASE.
§ 39 No desempenho de suas atribuições, poderá a FUNASE
requerer a intervenção do órgão competente do Ministério Público
ou, na inércia, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da representação, ingressar diretamente, em Juízo,
promovendo, junto à autoridade judiciária competente, as providênciasjulgadas necessárias.
§ 49 Para os efeitos do § 39 deste artigo, agirá a FUNASE tendo
em vista o seu conhecimento direto dos casos que exijam sua intervenção, ou provocada pelas entidades oficiais ou particulares especializadas na educação, reabilitação e defesa do excepcional.

Art.21. ÉvedadoàFUNASE:
I- criar órgãos próprios de pesquisa ou de execução;
II- aplicar seus recursos em projetes, programas, auxílios,
financiamentos, bolsas ou atividades de qualquer natureza, que não
se refiram à educação, reabilitação ou defesa do excepcional.
Art. 22 O montante dos recursos destinados anualmente pela
FUNASE a órgãos de um mesmo Estado da União ou do Distrito
Federal não excederá de 20% (vinte por. cento) do total global
previsto para esse fim.
Art. 23 A FUNASE contará com os seguintes órgãos:
I - Conselho Curador;
li -Conselho Executivo;
III- Assessoria Técnico-Científica; e
IV- Procuradoria Jurídica.

e) Confederação Nacional da Indústria;
f) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria;
g) Confederação Nacional do Comércio:
h) Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio;
I) Confederação Nacional da Agricultura:
j) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
I) Legião Brasileira de Assistência;
m) Federação Nacional das APAEs
V - Cinco representantes de entidades de âmbito nacional,
especializadas na educação e reabilitação de excepcionais, nestes
incluídos obrigatoriamente um para cada uma das áreas indicadas
no artigo 19 desta lei.
§ J9 O Conselho Curador deliberará por maioria, cabendo ao
Presidente o voto de qualidade, em caso de empate.
§ 29 Para que o Conselho possa deliberar contra deliberação
do Conselho Executivo ser{t exigido quorum de dois terços.
§ 39 Salvo quando se tratar de matéria de seu interesse pessoal,
os membros do Conselho Executivo participarão das reuniões do
Conselho Curador, sem direito a voto.
Art. 26. O Presidente e o Vice-Presidente da FUNASE serão
designados pelo Presidente da República para um mandato de 3
(três) anos.
§ J9 Para o efeito deste artigo, o Conselho Curador da Fundação escolherá, por maioria de votos, 3 (três) dos seus integrantes,
submetendo-os à consideração do Presidente da República atê 90
(noventa) dias antes do término do mandato da direção em exercício.
§ 29 O primeiro presidente da FUNASE será nomeado livremente pelo Presidente da República, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias a contar da publicação desta lei.
§ 39 O Presidente da FUNASE deverá providenciar no prazo
de 30 (trinta) dias a contar de sua posse, a instalação dos Conselhos
Curador e Executivo c submeter o projeto dos estatutos da Fundação à apro,vação do Presidente da República, dentro de 30 (trinta)
dias a contar da instalação de tais Conselhos.
Art. 27. São atribuições do Presidente da FUNASE e, na falta
deste, do Vice-Presidente, além de outras queo Conselho Curador
lhe conferir:
a) representar a Fundação ou promover sua representação em
Juízo ou fora dele;
b) convocar o Conselho Curador;
c) presidir as reuniões do Conselho Curador.

Art. 28. Compete ao Conselho Curador:
a) aprovar o projeto dos estatutos da FUNASE, bem como
propor modificações futuras, julgadas necessári:ts;
b) aprovar e modificar o Regimento Interno e resolver os casos
omissos;
c) determinar a orientação geral da FUNASE;
d) aprovar os planos anuais de ativtdades, mclusive a proposta
orçamentária, elaboradas pelo Conselho Executivo, de acordo com a
orientação geral da FUNASE;
e) julgar em março de cada ano, as contas do ano anterior c
Art. 25 O Conselho Curador será constituído dos seguintes apreciar os relatórios apresentados,elo Conselho Executivo;
membros:
f) orientar a política patrimonial e financeira da FUNASE;
I- um representante de cada um dos seguintes Ministérios:
g) deliberar sobre a remuneração•dos servidores:
Justiça, Fazenda, Educação e Cultura, Interior, Agricultura, Saúde,
h) indicar, na forma do art. 33, item I, os assessores tí:cnico·
Trabalho, Previdência e Assistência Social e um da Secretaria de científicos, fixando-lhes o número e a respectiva retribuição;
Planejamento da Presidência da República;
i) destituir o membro do Conselho Executivo que contrariar
II- um representante do Instituto Nacional de Previdência. por atos concretos, a orientação fixada em deliberação oficial.
Social:
Art. 29.. O Conselho Executivo será constituído por 1 (um) DiIII- um representante da Fundação Instituto Brasileiro de
retor-Presidente e 4 (quatro) Diretores, correspondentes a cada uma
Geografia e Estatística;
d!is áreas indicadas no art. 19.
IV -um representante de cada uma das seguintes entidades:·
§ J9 Ao Õiretor-Presidcnte cabe a supervisão das funções admi·
a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial;
nistrativas c financeiras da FUNASE c aos 4 (quatro) Diretores a
b) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial:
c) Serviço Social da Indústria;
·
supervisão das funções técnicas e cientificas da respectiva área, sem
d) Serviço Social do Comércio;
prejuízo da competência comum aos 6 (seis) membros do Conselho
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§ 2~ A pessoa ou entidade ·que obtiver auxflio, financiamento
Executivo para apreciarem matéria administrativa, técnica, científica
ou bolsa da FUNASE, deverá prestar-lhe assessoramento, caso este
ou financeira, na conformidade do artigo seguinte.
seja solicitado.
§ 29 Os membros do Conselho Executivo serão escolhidos pelo
Art. 34. Cornpetc aos Assessores Técnico-Científicos:
Presidente da República em lista de 18 (dezoito) nomes, organizada
a) linalisar os pedidos de auxílio, financiamento ou bolsa que
pelo Conselho Curador. na qual só poderão ser incluídos especialislhe forem encaminhadus pelo Conselho E.xecutivo;
tas de reconhecido mérito em educação e reabilitação de excepciob) assessorar o Conselho Executivo;
nais. havendo obrigatoriamente 3 (três) especialistas para cada uma
c) reunir-se periodicamente, por especialidades, mediante condas áreas indicadas no art. 19, de preferência, com comprovada expe·
vocação do Conselho Executivo, para promover o melhor entrosariência cm administração.
mento de suas atividades:
~ 3• As deliberações do Conselho Executivo serão tomadas por
d) opinar sobre o que lhes for solicitado pelos Conselhos Curatnaiori:J, cabendo ao Dirctor-Presidente o voto de qualidade. cm dor c Executivo, bem como sugerir a tais órgãos o que lhes parecer
caso de empate.
conveniente.
Art. 30. Compete ao Conselho Executivo:
Art. 35. Constituirão recursos da FUNASE:
a) submeter à aprovação do Conselho Curador o projeto dos
a) dota9õcs orçamentárias que lhe forem atribuídas pela União;
estatutos da FUNASE;
·
b) produtos de créditos especiais abertos por lei;
b) submeter â aprovação do Conselho Curador o projeto do
c) subvenções, doações, legados e outras rendas que eventualRegimento Interno, do qual deverão constar: a estrutura administramente receber:
ti v:• da FUNASE. o regime de trabalho e as atribuições do pessoal:
d) renda da aplicação de bens patrimoniais;
c) deliberar sobre os pedidos de concessão de auxílios, finane) produtos da venda do material inservível ou de alienação de
ciamentos e bolsas de acordo com a orientação geral traçada pelo
bens patrimoniais;
Conselho Curador:
f) 5% (cinco por cento) dos recursos destinados ao Instituto
d) ouvir. obrigatoriamente, a Assessoria Técnico-Científica
Nacional do Desenvolvimento da Educação e Pesquisa (INDEP).
sobre qualquer pedido de auxílio, financiamento ou bolsa;
e) organizar o plano anual da Fundação e submetê-lo ao Conse• Art; ~6. A União destinará obrigatoriamente à Fundação dolho Curador;
taça~ m_lnlm:l ~orrcspondcnte li O, I% (um décimo por cento) da imf) organizar a proposta orçamentária anual e submetê-la ao p~~~;~~.cla. atn bu~d:l, .cm cu da orçamento, aos programas de
Asststcncla c Prcvldcncw, Suúde, Saneamento e Educação.
Conselho Curador;
g) contratar os servidores da FUNASE;
Art. 37. Constituirão especialmente rect:rsos da FUNASE as
h) propor ao Conselho Curador o plano de remuneração dos importâncias que lhe forem reservadas do produto do sulárioservidores c de retribuição dos Assessores Técnico-Científicos;
cducuç~o c d:1s contas vinculudas do Fundo de Garantia do Tempo
I) elaborar o relatório anual das atividades da FUNASE, cm de Scrv1ço, referentes aos empregados despedidos com justa causa,
especial discriminando todos os auxflios, financiamentos e bolsas no mont:mte que perderem quanto a juros c correção monetária e
concedidos c os resultados das pesquisas e trabalhos realizados com aqueles que f:1leccrem sem deixar dependentes.
Art. 38. A FUNASE gozará de imunidade tributária, nos
a colaboração financeira da Fundação c providenciar a sua divultermos d:1lctra c, item III, do artigo 19 du Constituição Federal.
gação, após aprovação do Conselho Curador;
j) public:~r anualmente em três jornais de grande circulação de
Plirúgr:tfo único. A isenção garantida pelo presente artigo não
inclui :1 contribuiç~o par:t a Previdência Social.
Est:~dos diferentes do Pais. o balanço da FUNASE;
I) contratar os Assessores Titulares e designar os Assessores ad
Art, 39. N:1 aquisição de bens ou na lavraturu de escrituras e
outros :ttos c documentos sujeitos il tributação, a FUNASE entrehoc.
Parágrafo único. - O Conselho Executivo dará à Assessoria !!:lrá ús dcm:1is partes contrat:mtcs comprovantes do montante das
Técnico-Científica ciência das decisões que digam respeito aos casos respectiv:1s operações, :1 fim de que possam exibi-los às autoridades
lisc:lis, dispensando-se de recolher os tributos respectivos.
por ela examinados.
Art. 31. As áreas a serem contempladas com auxnios, finanArt. 40. t\ FUNASE gozará dos seguintes privilégios;
ciamentos c bolsas de estudo, pcsquis:1 ou trabalho serão minuciosaa) seus bens não serão passíveis de penhora, arrestro, seqUestro
mente discriminadas, de forma a evitar duplo beneficio a setorcs pas- ou cmh:trgo:
síveis de se enquadrar cm mais de uma classificação.
b) são extensivos às suas obrigações, dívidas ou encargos
Art. 32. Junto :10 Conselho Executivo funcionará a Procurudo- passivos os prazos de que gozu a Fazenda Nacion:1l:
ria Juridic:1, cujo titul:tr devcrit ser advog:tdo inscrito há mais de 5
c) poderú :tdquirir, por compra ou permuta, bens de órgãos
(cinco) ;mos n:1 Ordem dos Advogados do Brasil, li quem compctir[t ptíhlicos, de qualquer n:1turczu, independentemente de hasta pública
exercer funções de Consultor Jurídico c Procur:tdor Judici:tl d:1 ou concorrénci:1:
d) ser-lhe-ú assegurada a via executiva liscal da União, sendoFUNASE.
Art. 33. A Assessoria Técnico-Científica, dirigida pelo Conse- lhe garantido processo especial na cobrança de seus créditos e regime
lho Executivo c coordenada pelo Diretor da área respectiva, será de custas idêntico ao da União;
composta de duas Turmas:
e) seus representantes gowrào dos privilégios e prazos atriI - Assessores Titulares, escolhidos pelo Conselho Executivo buídos aos procurudores da União;
cm região do Pais, sempre que possível um para cada área indicuda
as certidões, cópias autênticas, ofícios c todos os atos dela
no artigo 19 dentre listas tríplices orgunizadas pelo Conselho Cura- cnwnados terão fé p(1blic:1;
dor, c cuja uudiência será obrigatória nos pedidos de auxílio, finan·
g) as dotações orçumcntC1rias da Funduçào serão de empenho
ciumento ou holsu correspondente i1 espcciulidade c território de que automútico independcndo de quaisquer l'onnalidades u entrega das
sejam tit ulmcs.
respectivas importúncius:
li -Assessores ad hoc livremente designudos pelo Conselho,
h) a utilização das dotações orçamentúrias atribuídas à
par:1 serem ouvidos, um ou mais, cm cada pedido de uuxilio, finim- FUNASE niio podcrC1 sofrer qualquer restrição tot:ll ou parcial por
ciamento ou bolsa, nu qualidade de assessores complementures, espe- decreto. indepcndendo de libcmçfto cm quaisquer hipóteses.
Art. 41. A FUNASE gozar.ú de facilidades para a importação
cializados no tcm:1 ohjcto de pesquisa, estudo ou trubalho submetido
dos equipamc'nto.l de luboratório, publicações, materiais científicos e
ii FUNASE.
~ 11• Os Assessores ad hoc não serão empregados da Fundação.
didilticos de quulqucr nuturezu, paru suu pr6priu utilização ou para
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-191os órgiios especializados cm educação c reabilitação de cxccpciomus,
"Art.9Y
licando-lhc assegurada cobertura cambial, prioritária c automática,
utaxa nwis favorável de câmbio.
Parágrafo único. No caso deste artigo, não ~~vendo
Art. 42. As escrituras imobiliárias cm que for parte a
dependentes habilitados no pr.•zo de 2 (dois) anos a contar
FUNASE scriio registradas cm 5 (cinco) dias pelos oficiais de regisdo óbito, o valor da conta i=v~rterâ a favor da Fu: 'nção
tro de imóveis, independentemente de quaisquer formalidades.
Nt1cional de Assistência ao Excepcional, para apll· .1•;. :m
Art. 43. A FUNASE terá sempre o foro da União, gozando de
serviços de reabilitaQão de excepcionais."
todus us suas prcrrogutivas processuais, só podendo ser demandada
nos foros dus Cupituis.
Art. 55. Acrescente-se ao art. 22 do Código Penal, aprovado
Art. 44. O pcssoul da FUNASE será contratado pelo regime pelo Decreto-lei nY 2.848, de 7 de dezembro de I 940, um parágrafo 29
da CLT.
com a redução abaixo, passando o atual parágrafo único do mesmo
Art. 45. A FUNASE prestará contas ao Tribunal de Contas artigo a purúgrafo I Y;
da Uniiio :ttravés do Ministério da Saúde.
"Art.22.
Art. 46. A FUNASE somente poderá manter depósitos ban§ 2Y Quando o agente tiver desenvolvimento mental incímos, cm curátcr permanente no Banco do Brasil ou, nos locais em
completo ou retardado, o Juiz ouvirá obrigatoriamenre
que niio haju :~géncia deste, sempre que possível cm estabelecimentos
órgão oficial ou particular devidamente reconhecido, espeoficiais bundirios ou caixus cconómicus.
• ciulizado cm educação c reabilitação de excepcionâl, para
Art. 47. A FUNASE poder{! criar escritórios regionais, para
verificar se a idade mental dele determina a aplicação do disconta to direto com os órgãos e pessoas interessados e mediação entre
posto no artigo 23."
estes cu sede.
Parágrafo único. A FUNASE poder{t designar delegados para
Art. 56. Acrescente-se ao artigo 23 do Código Penal um
exercício das atribuições próprias dos escritórios, quando a locali- purúgrafo com a seguinte redação:
dade ou rcgiiio não comportar a instalação de escritório.
"Art. 23.
Art. 48. A FUNASE gozará, em qualquer meio de transporte,
das facilidudcs c pr~rrogutivus que à União são concedidas.
Art. 49. As dotações orçamentárias e os créditos destinados à
Pt1rúgrafo único. Na aplicação do disposto neste
FUNASE serão considerados registrados pelo Tribunal de Contas e
artigo, considerur-se-á a idade mental do agcntc."
uutomaticamcntc distribuídos os respectivos recursos ao Tesouro
Nacional, que os dcpositurá no Banco do Brasil à disposição do PreArt. 57. O artigo 91 caput do Código Penal passa a vigorar
sidente da Fundução Nacional de Assistência ao Excepcional.
com a redução abtlixo:
Art. 50. Em caso de dissolução, os bens da FUNASE rever"Art. 91. O agente isento de pena, nos termos do an.
terão ao Património da União.
22, ê internado cm manicómio judiciúrio, salvo o excepcional
Art. 51. Os estatutos da FUNASE estabelecerão o mandato
que scrú encaminhado ao estabelecimcnto de reabilitação
dos membros dos c'onselhos Curador e Executivo, bem como a
muis adequado usua condiçilo ............. "
forma de escolha de seus Presidentes, assegurando, ainda, a renovaçiio anuul de 1/3 (um terço) dos integrantes dos aludidos ConArt. 58. Os artigos 149 e 150 do Código de Processo Penal.
selhos.
uprovudo pelo Dccreto-lci nY 3.689, de 3 de outubro de 1941, passam
Art. 52. Ficam extintus, 30 (trinta) dias após a publicação do ti ter. mais, os seguintes purúgrafos:
decreto de aprovação dos estatutos da FUNASE, a Campanha
"Art. 149 ....................................... .
Nacional de Educução de Cegos e a Campanhu Nacional de Edu§ 3Y Trultlndo-se de excepcional scrú o~vido obrigacação e Reubilitução dos Deficientes Mentuis, cujos patrimónios c
toritlmcnte órgão aliciai ou partic'ular devidamente reconhedotuções orçumentárius seriio transferidos para u Fundução
cido, especializado cm educação e ret1bilituçào de excepNacionul de Assistência uo Excepcional.
cionais."
Purf1grul'o único. Os servidores públicos lotados m1s
Ait. 150 .... ·.................................... ..
Cumpunhus cxtintus por este artigo, cujos serviços forem julgados
§ 3~ O intcrnumcnto de excepcional serú sc:mpre feito
dispcnsf1veis pela FUNASE, serão colocudos i1 disposição do órgão
cm estabelecimento adequado, nilo podendo realizar-se cru
de pessoal do Ministério u que pertençam.
nwnicõmio."
Art. 53. Serão uplicudos, obrigatoriamente, na educação dc
cxcepcionuis, pelo menos, 5% (cinco por cento) dos recursos
Art. 59. Na fixação do âmbito de aplicação do Código de Medestinados ao Plano de Alfabetização Funcional c Educação nores, aprovado pelo Decreto número 17.943-A, de 12 de outubro de
Continuudu de Adolescentes e Adultos, aprovado pela Lci n~ 5.379, 1927 e legislação posterior, bem como da Lei número 5.258, de lO de
de 15 de dezcm bro de 1967.
abril de 1967, alterada pela de número 5.439, de 21 de maio de 1968,
Pur{lgrufo único. A Fundação Movimento Brasileiro de Alfa· considerar-se-á a idade mental, devendo a autoridade judiciária
betização- MOBRAL, instituída pelo Dccreto n~ 62.455, de 22 de competente recorrer à perícia especializada em educação c'rcabilitanwrço de 1968, entregar{! 11 FUNASE os recursos rcscrvudos puru a ção de excepcionais, sempre que a idade cronológica do excepcional
educação de exccpcionuis, nos termos deste artigo.
por deficiência mental seja superior ao limite máximo de idade li'Art. 54. O urtigo 7~ c o purúgrufo único do artigo 9Y da Lei nY· xado nas leis de proteção ao menor.
'
5.1 07, de li de setembro de I966, passam a ter u seguinte redução:
Art. 60. A Lei n9 4.024, de 20 de dezembro de 1961 -Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - passa a vigorar com as
"Art. 71• Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho,
seguintes alteruções:
por jusltl cuusu, nos termos do urtigo 482 du CL T, o cmI- nova redaçiio da letra a do artigo 20:
pregado furf1 jus uo valor dos depósitos feitos cm seu nome,
"Art. 20mas perder{!, a li1vor du Função Nucionul de Assistência uo
Excepcional, puru nplicução cm serviços de rcabilitução de exccpciorwis u parcclu de suu contn vinculndn correspondente :'1
a) à variedude de métodos de ensino e formas de ativicorrcçiio monctí1riu c nos juros capitalizados durante o
dadc.escolnr, tendo-se em. vista as peculiaridades da região e
tempo de scr"viço prcstndo 11 cmpresu de que for despedido,"
de grupos sociais cus necessidades dos excepcionais".
•• ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '

••••••• '

••••• o ••••• '

• ••••••••••••• o •••• o ••••• o ••••••••••• o •••• o ••• o ••••••

-192II -acréscimo ao artigo 35 de um parágrafo com a redaçiio abaixo:
"Art. 35 •
• • • • • • • • • • • • • • 'o • • • • o • • • • • • • • • o . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • '

§ 4~ O currículo do ensino médio incluirit obrigatoriamente, noções básicas de educação especial e de reabilitação, sempre com objetivo de estimular maior compreensão para com os excepcionais".
III- acréscimo do seguinte parágrafo ao artigo 66:
"Art. 66 •
•••••••

o

••••••

o •••••••••••••••••••••••••••

o •••••••••

Parágrafo único. Os diversos currfculos do ensino
superior deverão incluir, obrigatoriamente, noções básicas de
educação especial e de reabilitação, sempre com objetivo de
estimular compreensão para com os excepcionais".
IV - acréscimo de dois parágrafos ao artigo 88, com a
seguinte redução:
"Ar!. 88.
•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

••••••••••

o •••••••••••••••••

o

••

o ••• o

Art. 62, Os órgãos de saúde federais, estaduais, municipais e
particulares, promoverão campanhas siste~ãticas de preven7ão con·'
tra a deficiência mental, esclarecendo espectai mente a necess1dndc da
realização de exames, tratamento e orientação das gestantes, de forma a afastar as causas de deficiência menH!I
Parágrnfo único. O disposto neste nrtigo aplicu-se igualmente,
as medidas de prevenção contra as demais deficiências.
Art. 63. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,.
revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A deficiência mental é problema eminentemente social.
A integração do excepcional à comunidade deve ser a meta final'
de qualquer planejamento relativo à matéria .. Para .~anto, é indis. pensável criar-se uma política nacional de assistência e prevenção
envolvendo, necessariamente: a ampliação do saneamento básico; a
instalação de serviços materno-infantis para o atendimento neonatal, especialmente aos recém-nascidos de alto risco; o fornecimen·
to de alimentação adequada a estes últimos e à criança em idade préescolar .
O estabelecimento de uma correta política de assistência ao
excepcional dependerá, sem dúvida, da prévia avaliação dos recursos
existentes e da determinação e escalonamento das metas a serem
atingidas. Ditas tarefas são, na grande maioria, de âmbito governamental: as ações de organismos particulares serão meramente
supletivas e baseadas no equacionamento e orientação fornecidas pelo poder público.

§ I• Dcstinar-se-á à educação dos excepcionais, pelo
menos. 5% (cinco por cento) de quaisquer recursos aplicados
anualmente na manutenção c desenvolvimento do ensino, cm
todos os gr:ws, pela União·. Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2• A aplicação dos recursos de acordo com o disposto
no parágrafo anterior constituirá um dos requisitos para que
os Est:tdos, o Distrito Federal c os Municípios possam obter
Dando forma concreta às conclusões acima, elaboramos o presente projeto - verdadeiro estatuto do excepcional - prevel'\do a
o auxilio da União referido no§ 3• do artigo 92"
V- nova redução do§ 2• do artigo 95:
instituição de uma política nacional de amparo ao deficiente mental,
.. Ar!. 95 •
com o aproveitamento dos órgãos de ensino e pesquisa e da longa fo. lha de serviços de organizações especializadas.
A execução da política de amparo ao excepcional é atribuída à
§ 2• Os estabelecimentos particulares de ensino, que
receberem subl'cnções ou auxílios para sua manutenção, · Fundação Nacional de Assistência ao Excepcional- FUNASE- a
ficam obrigados a conceder, do valor correspondente ao mon- quem, dentre outras coisas, caberá orientar as diversas áreas interes·
tante recebido. matriculas gratuitas a estudantes pohrcs, in- sadas, coordennr a aplicação de recursos de modo a evitar gastos pncluídos entre estes, sempre que possível, 5% (cinco por cento) ralcios, c m:tnter·o público constantemente informado sohre <tS medidas preventivas e de combate à deficiência mental.
de excepcionais".
VI -acréscimo. ao artigo 107, de um paritgrafo assim
De início, tornou-se necessário identificar o destin<ttitrio da
redigido:
norma, um<~ vez que a Constituição Federal. no artigo 175, § 4~. se
"Art. 107 •
refere apenas a excepcional. Levando em conta a contribuição doutri·
nári:t nntiva c estrangeira, estabeleceu-se, no artigo 2~. o conceito de
Paritgrafo único. Serão deduzidas em dobro do impos- excepcion:tl, de forma a abranger a todas as pessoas situadas aquém
to de renda, as importâncias dos auxílios ou doações compro- ou além dos limites mínimo ou máximo adotados na avnliação de
v:tdamcnte feitas a entidades oficiais ou particulares, espe· aptidões e capacidndes.
A seguir, cuida o projeto de estabelecer claramente a posição do
cializad:ts na educação de excepcionais c reconhecidas de uti·
excepcionnl nu vida civil, afastando a possibilidade de sua errónea
Iidade púhlica pelo Governo Federal".
VII - acréscimo, ao artigo 116, de dois parágrafos classificação como doentes mentais ou loucos de todo o gênero. De
acordo com o disposto no :irtigo 3~. poderá haver incapacidade relatiassim redigidos:
va para os atos da vida civil, quando o deficiente não puder exprimir
"Art.l16integralmente sua vont:tdc, registrando-se a incapucidade absoluta
quando u impossibilidade de manifest:tr du vontade for total. Deter§ 1• Serão igualmente realizados exames de suticii:ncia,
mina, ainda, o paritgrafo único que os limites du curatel:1 sej:un fi.
p:tr:t os efeitos deste artigo, destinados à habilit:tção de xados em razão do desenvolvimento mental do interdito.
professores de excepcion:tis.
O artigo 41' disciplina o ingresso c <I rcrmunência do excerdnnal
§ 2~ As cscol:ts normais ou institutos de educação nos estabelecimentos de ensino. A medidu cm questão visu u e1it:tr
organiwrão cursos de emergência, destinados a preparar can- que o supcrdotudo tique impedido de ingressar em estabelecimento
did:llos ao ex:tmc de suficiência de que trata o § I~ deste de ensino superior à sua idade cronológica, e da mesma fornw. que
cm razão d:t referida id:1de o deficiente seja forçado a deixar o esartigo".
Art. 61. Em todas as unidades sanitúrias, maternidades c tabelecimento onde estiver matriculado.
Complemcntundo a idéia anterior, o urtigo 5~ declara que nã.o
postos de saúde oficiais scrit obrigatória a prática da rcação com
cloreto férrico (teste dn fralda) na urina dos recém-nascidos c existindo impedimento para o ingresso em estabelecimento de ensicrianças menores de 3 (!rés) anos, p:tr:t pcsquis:t da fcnilcetonú ria c no, u dcficiênciu ou anomalia não podcrú ser usada pelo pai do
exccrcion:tl em idude escolur para eximir-se da obrigação de provar
correçào conseqUente da alteração mctabólicn vcrificadu.
Parúgmfo único. O Ministério da Saúde buixarit instruções pa· que este vem recebendo educação apropriudn (art, 30 du Lei de Dire·
trizes c Bases),
ra exeeuçf1o do disposto neste artigo.
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balho, pública ou particular. ~ unânime a afirmação dos especialistas do que não mais podem prevalecer os tradicionais critérios de
aváliação da capacidade laborativa, baseados na perfeição fisica, que
admitiam como normais apenas as limitações ou deficiências que se
repetiam, estatisticamente comprovadas, na maioria das pessoas, como as que obrigam o uso de óculos.
· Por outro lado, torna-se evidente que a mesma limitação ou deficiência registrada quando da inclusão na força de trabalho, não poderá ser reconhecida como causa de invalidez ou incapacidade, salvo
se, constatada sua agravação, o excepcional contar, pelo menos, 5
anos de serviço.
De acordo com o artigo 79, a prova de escolaridade, para obtenção da Carteira de Trabalho, poderá ser substituída pela de habilitaç~o prolissional, expedida po·r órgão especializado sempre que se
tratar de excepcional cuja deficiência mental o impeça de·aprender a
ler, escrever e contar..
.
Os artigos !!9, 99, lO e II, dispõem sobre situação do excepcional
em face do problema de trabalho. Sempre que o deficiente for capaz
de realizar trabalho competitivo, ficará sujeito às normas gerais, trabalhistas e previdenciârias; caso, porém, ainda não se encontre devidamente habilitado ou reabilitado para o serviço ou, pelas suas
condições pessoais não possa executá-lo com produtividade consi·
derada normal, será admitido como estagiário. Nesta condição. não
terá vínculo empregar1c1o com a empresa particular ou o poder
público, mas fará jus à previdência social e ao seguro de acidentes do
trabalho, pcrceocndo satano proporCIOnal a sua capacidade, com- .
plementado, pelo Estado, até o valor do mínimo re):lional.
Aquele que, ao prestar exame de saúde para ingresso no serviço
público, for considerado excepcional, será encaminhado aos órgliOS
. especializados, aos quais caberá a palavra definitiva sobre a
·capacidade dó candidato para a admissão, após submetê-lo - se
assim entender conveniente - a um período de observação,
correspondente ao estágio probatório, durante o qual será acompanhado em suas atividades pelo órgão que houver determinado a
observação (art. 12).
No serv1ço público são requisitos para ingresso, entre outros, a
comprovação do gozo de boa saúde e da aptidão para o exercício das
funções. A apuração desses requisitos cabe geralmente a duas espê·
cies de órgãos: os encarregados da seieção, a que se juntam comumente as de aperfeiçoamento, e dizem respeito mais diretamente à
aptidão para o desenvolvimento da função e, de outro lado, as tarefas de verificação de estado de saúde, atribuídas em geral a órgãos
predominantemente médicos. O concurso, isto é, a apuração do
conjunto de qualidades 'notadamente intelectuais não se realiza
numa fase única e completa: há a seleção inicial e, após a investidura,
uma segunda fase chamada estágio probatório ou experimental. O
mesmo não acontece com a prova de sanidade, que se completa antes
da investidura. Ora, é evidente que o médico, ao fazer uma espécie áe
fotografia, instantânea das condições de sanidade, em determinado
momento, necessariamente anterior ao exercício, ainda que repita as
"fotografias" exigindo exames complementares, muitas vezes n·ão
pode afirmar (nem pode em sã consciência negar) que determinada
pessoa corresponda aos padrões normais estabelecidos. O estado de
saúde pode ser considerado satisfatório na ocasião dos exames, mas
apresentar riscos de, em futuro próximo, ou não muito remoto, alterar-se para pior. Daí a louvável tendência do médico parn o rigor; na
dúvida, o laudo é negativo. A questão mais grave surge quando a pessoa reprovada no exame pode apresentar certificado de aprovação
no concurso em que, competindo com candidatos considerados
normais, conseguiu colocar-se na dianteira, não obstante a
deficiência posteriormente verificada pelo médico e justamente
porque essa limitução não contribuía para diminuir sua eficiência no
'trabalho. Por que não considerar a prova de saúde como prova do
concurso e admitir, se necessário, sua realização em duas ctapns, a
última das quais realizada após o exercício, que nestas hipóteses se
daria em carátcr provisório, sujeito à condição suspensivu do térmir :om êxito do perfodo de observação?
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O artigo 14 reconhece aos órgãos especializados em educação e
reabilitação de excepcionais, o direito de funcionarem como
auxiliares da Justiça, promoverem a interdição do excepcional e, ate
mesmo colaborarem nas atividades de recrutamento para o serviço
militar. A idéia, que não é nova, talvez obtenha melhor aceitação
agora, que nos Estados Unidos foram reconhecidas as entidades
especializadas como "friends ofthe court", o que significa amigas do
Juiz.
Como· ilustração não é demais repetir o caso do excepcional
proprietário de consideráveis. recursos, cujo tutor, por não acreditar
na possibilidade de sua educação, limitou-se a instalá-lo com todo
luxo em residência de fino trato, atendendo assim apenas a suas
necessidades da vida vegetativa, como se tratasse de animal de
estimação, o que evidentemente não era sullciente. O erro do tutor,
em tese, poderia ter sido corrigido pelos órgãos especializados se
munidos da capacidade processual indispensável.
Para atender aos excepcionais, inva11dos ou não habilitadós
para o trabalho, i: criado, no INPS, um seguro especial obrignt.irio, a
ser custeado pelo acréscimo de I centésimo por cento à contribuição
dos demais segurados. Também os pais e responsáveis por excep·
cionais poderão participar do seguro especial, caso já não estejam
vinculados à Previdência Social, e se disponham a recolher, cm favor
do INPS, 16% do maior salário mínimo em vigor no País (art. 15).
A medida acima foi, repetidas vezes, apresentada como sugestão
em congressos e reuniões. Indiretamcnte significará medida eficaz de
prevenção, porque afustará o excepcional do desamparo, na falta dos
pais ou responsáveis.
Os artigos 16 a 51 do projeto regulam a criação, estrutura e
funcionamento da Fundação Nacional de Assistênciu ao
Excepcional- FUNASE.
A nova Fundação não terá, de modo geral, função executiva,
cnbendo-lhe formular e orientar o processamento da política
nucionnl de educação, reabilitação e defesa do excepcional. A
cxccuç1io propriamente dita, dessa política. continuará a cargo dos
'órgãos competentes tederais, estaduais e mumcipais c dus entidades
particulares, os quuis ser1io incentivados e amparados pela
FUNASE.
A FUNASE contará com um Conselho Curador, intcgmdo por
reprcsentuntes da maioria dos Ministérios, bem como de outras enti·
dudcs oficiais ou purticulares, que possam oferecer à Fundação a
participação dos muis variados setores da comunidudc c não upenas
daqueles diret~1mentc envolvidos com o problemu do exccpci01ial.
Ao Conselho Curador caberá traçar a orientação geral dos trabulhos da FUNASE, a qual será posta em prática pelo Conselho Exe·
cutivo, integrado por 6 (seis) membros apenas, todos especializados,
uuxiliados pela Assessoria Té:cnico-Ceintífica, que reunirá
Asscsso~es Titulares, escolhidos nas div~rsas cidades ou. regiões do
Puís, c Assessores ad hoc especializados no tcmu objeto de
pcsqu1s~1. estudo ou trabalho submetido i1 Fundação, pan1 efeito de
concessão de uuxílio, financiumento ou bolsa.
Conturá a FUNASE em cada orçamento da União, com
dolaçào mínimu no valor de 0,1% ( um décimo por cento) do total
atribuído- aos progrumus de Assistência e Previdência, Educação,
Suúde c Saneamento e de 5% (cinco por cento) dos recursos destinados ao Instituto Nacional do Desenvolvimento du Educação e
Pesquisa -INDEP.
Por outro lado, de ucordo com o artigo 51 c seu parágrafo
único, a Fundação Movimento '.Brasileiro de Alfabetização
(MOBRAL) instituída pelo 'Decreto n~'6~55, de 23.3.68, entregará
à FUNASE 5% (cinco por cento) dos recursos destinados ao Plano
de Alfubetização Funciona·! c Educação Contilíundtl de Adolescentes
c Adultos, uprovado pclu Lei n9 5.379. de 15 de dezembro de 1967.
Como Funduçào criuda pelo poder público, u FUNA:SI: gozurá
de lmunidudc tributária, exceto quunto à contribuição de
previdência (art. n9 38). Terá uindu usscgurudos: uutonomia udministrutiva c finunceira (artigo 17), impcnhorabilidadc de bens, contagem
de pruzos semelhante à deferida à Fazenda Nacional, viu executiva"
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rcprcscnt:mtcs iguais às outorgadas :1os procuradores da Unif1o. fé
pública quanto a certidões, cópias autênticas de oficiais, etc (art. 40)
c facilid_adcs de transporte (art. 48).
A Fundação Nacional de Assistência ao Excepcional prestará
contas ao Tribunal de Contas da UniUo através do Ministério da
Saúde, ao qu:ll est:l vinculada (arts. 16 e 45). O pessoal necess:lrio ao
seu funcionamento será contratad~elo regime da CL T (art. 44).
Os depósitos bancários da FUNASE somente. poderão ser
mantidos no Banco do Brasil ou nos locais onde inexista agência
deste, cm estabelecimentos oficiais ou Caixas Económicas (art. 46).
A Fundação poderá criar escritórios regionais, para contato dircto
com os órgãos c pessoas interessadas e mediação entre estes c a sede
(art. 47), ou designar delegados, quando a localidade ou região não
comportar a instalução de escritório (parágrafo único).
O artigo 51 da propositura deixa a critério dos estatutos da
entid:1dc - a serem submetidos à aprovação do Presidente da
República até 60 dias depois da posse de seu primeiro presidente- o
estabelecimento do mandato dos Conselhos Curador e Executivo,
bem como a formu de escolha das direçõcs destes, assegurada. sem·
pre. a renovação unual de 1/3 dos integrantes dos aludidos Conselhos (art. 49).
De acordo com o artigo 52 e seu parágrafo único passarão para
a FUNASE o património e as dotações orçamentárias da Compunha
Nacional de Educação de Cegos e da Campanha Nacional de
Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais - cuja extinção i:
determinada- colocando-se os servidores públicos ora lotados nas
referidas Campanhas e considerados dispensáveis, à disposição do.
Ministério a que pertençam.
Receberá a Fundação os depósitos bancários do Fundo de.
Garantia do Tempo de Serviço, correspondentes aos empregados
optantes falecidos sem .deixar dependentes habilitados no prazo de 2
(dois) anos e a parcela correspondente à correção monetária e juros
capitalizados dos empregados despedidos por justa causa (art. 54).
Cumpre destacar que, no caso do optante falecido sem herdeiros
oportunamente hubilitados, as importâncias depositadas já não
pertencem ao empregado nem a seus dependentes. São importâncias
para as quais u lei prevê: reversão ao Fundo, para aplicação na
Política Nacional de Habilitação, na conformidade de normas do
BNH que tem a responsabilidade da gestão do Fundo. Ora, o
excepcional durante o processo de educação, habilitação ou reabilitação muitas vezes tem necessidade de alojamento. Entendemos, por
isso, que esse fato pode ser reconhecido como aspecto especial da
Política Nacional de Habitação.
Ali:m de considerar penalmente irrespons:lvcl o excepcional
com idade mental inferior a 18 anos - ainda que com idade cro·
nológica superior - (§ 29 do art. 39), o projeto modifica os artigos
22. 23 e 91, "caput" do Código Penal e 149 c ISO do Código de
Processo Penal, com a finalidade de garantir aos excepcionais
suJeitos a medidas de segurança o internamento em estabelecimentos adequados, afastando-os dos manicómios, pois a cii:ncia
já estabeleceu as devidas diferenças entre deficiência ou retar·
damento mental e doença mental ou loucura.
As modilicaçõcs introduzidas na Lei de Diretrizes e Bases da
Educ:1çào Nucional (art. 60 do projeto), objetivam garantir o
cuidado com a educação em todos os sistemas de ensino e estimular
maior compreensão pura com os excepcionais, através da inclusão de
noções básicas sobre educação especial c reabilitação nos currículos
do ensino médio c do ensino superior.
Tendo cm vista a escassez de profissões especializadas, os novos
par:lgrafos incluídos no artigo 116 prevêem a organização de cursos
de emergência e a realização de exames de suficiência para
habilit:lção :10 exercício do magistério especializado, a titulo
precário.
Procurumos, outrossim, modificar a supra mencionada lei com a
finalidade de assegurar recursos pura educação especial e pura u

FUNASE. Assim é que :1 nova redução proposta para o urtigo 88 rescrv:l par:1 a educação especial, pelo menos, 5% (cinco por cento) de
quaisquer recursos aplicados nu manutenção e desenvolvimento do
ensino, cm todos os graus, pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. A comprovação da aplicação de tais recursos consti·
tu irá. pam os Estudos, Distrito Fcderul e Municípios, um dos requisitos a preencher pura que possam obter auxílio da União, no setor do
ensino.
Ainda com referência a recursos, estamos alterando o artigo 107.
da Lei de Diretrizes c Bases pura incentivar doações a entidades
espcciulizad:1s na cducução e reabilitação de excepcionais.
Por último, os artigos 61 e 62 do projeto contêm medidas de pre·
venção contra possíveis causas de deficiência, como o chamado "teste da rrulda" paru pesquisa de fenilcetonúria, em caso de deficiência
ment:d. c cumpanhas sistemáticas de esclarecimento, tratamento e
orientação das gestantes, de forma a afastar as causas não só da primeira, como de todas as demais limitações de capacidade.
Espcr:1mos contar com o apoio de todos os integrantes do Congresso N:1cional, para uprovação do presente projeto, de indiscutível
importúnciu para o País.
O presente projeto resulta de contribuição oferecida ao VIl Congresso da Confederação Nacional das APAEs, apresentada no dia 22·
7-75.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1976.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPú'BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
:1os Municípios:
I -instituir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça, rcs·
salv:1dos os cusos previstos nesta Constituição:
li - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou mercadori:IS, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipuis; c
III -instituir imposto sobre:
a) o patrim.'lnio, a renda ou ós serviços uns dos outros;
b) os templos de qualquer culto;
c) o putrimõnio. a renda ou os serviços dos partidos políticos e
de instituições de educução ou de assistência social, observados os re·
quisi tos da lei: c
d) o livro, o jornul e os periódicos, assim como o papel destina·
do à sua impressão.
~ 19 O disposto na alínea a, do item III é extensivo às
:1ut:1rquius. no que se refere ao património, à renda e aos serviços
vinculudos i1s suas linalidades essenciais ou delas decorrentes: mas
não se estende :1os serviços públicos concedidos, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar imposto que incidir sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda.
~ 29 A Uni~J. mediante ld complementar e atendendo a relev:lnte interesse social ou económico nacional, poderá conceder isen·
çõs de impostos cst:lduuis c municipais.
LEI N1• 5.379, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1967
Provê sobre a alfabetização funcional c a educação conti·
nu ada de adolescentes c adultos.
DECRETO N9 62.455, DE 22 DE MARÇO DE 1968
Institui a fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL).
LEI N95,107, DE 13 DE SETEMBRO DE 19b6
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
" . ' • • • • ' . o • • • ' ••

lO

••••••

'

•••••••••••

'

••

'

••••••

'

••••

o

o. o o. o

Art. 71• Ocorrendo rescisão do contruto de trubulho, ror justa
causa. nos termos do artigo 482 du CL T, o cmprcgudo rurú jus ao

-195a) 'u variedade de métodos de ensino e formas de ativid(ldc c:sco·
.vulor dos depósitos feitos cm seu nome, mas perder{!, a favor do Fun·
do uludido no art. li desta Lei, u parcela de suu conta vinculada lu r, tendo-se cm vista as peculiuridadcs da região e de grupos sociais:
correspondente ii correç1io monet{lriu e·aosjuros capitulizados duranb) ao estimulo de experiências pedagógicas com o fim de aper- ·
te o tempo de serviço prestado i1 empresa de que for despedido.
. feiçoar os processos educativos,

.

00

. Art.. 99 Falecendo o empregado, a conta. vinculada em seu
nome ser{l transferida pma seus dependentes, para esse fim habilita·
elos perante a Previdênciu Social, e entre eles rateada segundo o crité·'
rio udotado p:ml concessão de pensões por morte.
· ParC1grufo único. No cuso deste artigo, não havendodependen·
tcs hubilitados no prazo de 2 (dois) unos, a contur do óbito o valor
du'contu reverterá u favor do Fundou que alude.
'
. DECRETO-LEI NY 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
TITULO III
Da responsabilidade
Irresponsáveis

Ari. 22. t: isento de penu o ugente que, por doença mental ou
d~serivolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da
ação ou da omissão,. inteiramente incapaz de entender o caráter cri·
ininoso do futo ou de determinur-se de acordo com esse entendimen·
to.
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Menores de 18 anos

Art. 23. Os menores de dezoito anos são penalmente
irresponsáveis, ficundo sujeitos i1s normas estabelecidas na legislação
especial.
·
DECRETO-LEI N9 3.689- DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal
CAPITULO VIII
Da Insanidade Mental do Acusado
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TITULO IX
Da Educacão de Grau Superior
CAPITULO I
Do Ensino Superior

Redução facultativa da pena

Purágrafo únic9. A penu pode ser reduzida de um a dois ter·
ços, se o agente, em virtude de perturbução da saúde mental ou por
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possuía, ao
tempo da ação ou du omissão, u plena capacidade de entender o cará·
ter criminoso do futo ou de determinur-se de acordo com esse enten·
dimento.

O

'

Art. 35. Em cadu ciclo haver{l disciplinas c prúticas educativas,
obrigutórias e optativus.
·
~ J9 Ao Conselho Federal de Educação compete indicar, puni'
todos os sistemas de ensino médio, até cinco disciplinas obrigatóri:1s,
cabendo aos conselhos estaduais de educação completar o seu núme·
ro e relacionaÍ' as de caráter optativo que podem ser udotadas pelos
estabelecimentos de ensino.
29 O Conselho Federal e os conselhos estaduais, ao relaciona·
rem us disciplinas obrigutórias, na forma do purágrafo anterior,
definirão U' amplitude e o desenvolvimento dos seus programas em
cada ciclo.
· (39 O currículo das duas primeiras séries do I 9 ciclo será
comum a todos os cursos de ensino médio no que se refere às nwtí:·
rius obrigatórius.

Art. 66. O ensino superior tem por objetivo u pesquisu, o dcsen·
volvin{cnto dus ciênci(IS, letras e tlrtes: c a formação de profissionuis
de nível universitúrio.
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TITULO X
Da Educação de Excepcionais
Art. 88. A educação de excepcionais deve, no que for possível,
cnquadrnr-se no' sistcmu geral de educação, a tini de integrá-los na
comunidade.
.
.... __
Art. 89: Todu iniciativu privada consideradu eficiente pelos
conselhos estuduais de educuç1io, e relutivu u educução de excepcionuis, receberú dos poderes públicos. tratamento especial mediante
bolsus de estudo, empréstimos e subvenções.
••• o •••••• o •• ' ••••••• o ••• o •••••• o • • •
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Art. 95. A União dispensará a sua coopenu;ão financeira
ao ensino sob a formu de:
a) subvenção, de acordo com as leis especiais em vigor:
. Art. 149. Quundo houver dúvida sobre a integridade mental do
b) assistência técnica, mediante convênio, visando ao aperfei·
acusado, o juiz ordenarú, de ofíéio ou a requerimento do Ministério
Público, do defensor, do cun1dor, do ascend~nte, descendente, irmão çoamento do mugistério, à pesquisa pedagógica e à prqmoção de con·
gressos e seminários:
..
ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. ·
c) financiamento •a estabelecimentos mantidos pelos Estados:
19 O exume poderC1 ser ordenado ainda nu fase do inquériio,
municípios ou particulures, pura a compra, construção ou rel'ormu
mediante representação da uutoridude policial ao juiz competente.
de prédios escolures e respectivus instulações c equipumcntos dc ucor29 O juiz nomear{! curador ao acusado, quando determinar o
exame, ficundo suspenso o processo, se já iniciada u ação penui, sul· do com us leis csj)cciuisem vigor.
I Y São condições pum u concessão de finunciumento a quul·
VO quuntO US diligências que possam ser prejudicadas pelo adiumcn·
quer estubclccimento de ensino, ulêm de outrus que vcnhum u ser
to.
Art, 150.. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, fixudus pelo Consclho Federal de Educuçào:
será interimdo em manicómio judiciário, onde houver, ou, se estiver
a) a idoneidude 'moml e pcdugógica d(IS pcssous ou entidades
solto, c o requererem os peritos, em estubelecimento adequado que o rcsponsC1vcis pelos estubclecimentos pum que é feita u solicituçào de
juiz designar.
crédito:
§.19 O exume não durarú mais de quarenta e cinco dias, salvo se
b) u cxistênciu de escritu contúbil fidedignu, e u demonstração
os peritos demonstrarem u necessidude de maior pruzo.
d:1 possibilidade de liquidução do empréstimo com receitas próprias
§ 29 Se não houver prejuízo para a murcha do processo, o juiz do cstubclecimcnto ou do mutuúrio, no pmzo contratual:
c) a vinculução, uo serviço de juros e umortizução do emprésti·
poder{! uutoriznr sejam os uutos entregues nos peritos, para fucilitur
mo, de umu p:1rtc suficiente dus receitus do estabelecimento: ou a ins·
o exume,
tituiçào de gamnti:1s reuis adequudus, tendo por oójeto outras recei·
LEI N1'4.024- DE20 DE DEZEMBRO DE 1961
tus
do mutuúrio: ou bens cuju penhoru nihl prejudique direta ou
Fixa as Diretrlzcs c Bases da Educação Nacional
imdiretumente o funcionamento do estubelccimento de ensino:
d) o funcionumento rcgulur do estubelecimento, com observün·
Art. 20. Nu orgunizução do ensino primário c médio, u lei
ciu dus leis de ensino.
federal ou estudual utenderll:
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-196~ ~· o, N:toc:lc:cimc:nto' particulares de ensino, que: rc:cchercm
suovcnçà<l ou :tu\ílio par:t sua m:mutençào, fic:tm oorigados a conceder matricula.~ gratuitas :1 estudante.~ poores, no \'alor correspondente ao m.lntantc rccehid<l.
~ J• 1"ào sc:rit cuncc:did:t suh•·r.nçào nem fmanciamento ao esta·
bc:lcdmcnto de ensino que, sob falso pretc:xlo, recusar matricula a
aluno,, f)or motivo de raça. cor ou condição sociaL

Art. 107. O poder público estimulará a colaboração popular cm
f:tmr d:ts fund:tçõcs c instituições culturais c educativas de qualqiJn
~pé:cie, gr:tu ou nível sem finalidade.~ lucrativas. c: facultará aos
C•mtrihuintc:s do imposto de renda a dedução dos auxílios ou doa·
;ti~ comprov:tdamc:ntc: feitos a tais entid:tdc:s.
''Mt. 116. Enquanto não houver número sulicientc de: professore, primário• form:tdos pelas escolas normais ou pelos institutos de
cduc:u;iin e 'c:mpre que: sc registre esta falta, a habilitação ao cxc:rcí.:io do m:tgi,ti:rio. a título precário c: até: que cesse: a falta, será feita
por meio de e\amc: de ,uficié:ncia reali1.ado em c.~cola normal ou ins·
titulo de c:ducaç:io oficiais, para tanto credenciados pelo Consc:lho
btadual de Educação."
l.·i • ComúMjC'.r de• Co!IJiillliCào <' JuJiica, dt• Lr,::úlactio
.\.,,m/. de· Saríde•. de• Educareio,. Culll/ra, de• S<'ri'ÍCO Ptíhlico Ciril e• d1· FitumcaJ. i
O SR. PRESIDENTE (MagnJnaes Pinto)- O projeto lido será
publicado c: remetido às comissões competentes.
Sôbrc: a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. Jv.
Secretário
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO Nvl48, DE 1976
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição n<h Anais do Sc:n:tdo da palestra proferida pelo Senador Accioly
Filho ,obre o tema "O Legislativo como um Corpo de Decisões Politica~". no dia 9 do corrente, no Seminário sobre Modernização
Lc:gislatÍ\':t c Desenvolvimento Politico.
Sala das Sessões, cm 9 de junho de 1976. - Senador Lourlval
Baptista
REQUEkiMENTO Nv 249, DE 1976
Excelentíssimo Senhor Presidente
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos Anais do Senado, do discurso do Senador Accioly Filho, do
Prof. Orlando M. de Carvalho c do Jornalista Carlos Castello
Branco, pronunciados no Painel de Discussão do Seminário sobre
ModÍ:rniz:tçno Legislativa c Desenvolvimento Politico, em 9-6-76.
Sal:t das Sessões. cm 9 de junho de 1976.- Senador Benjamim
Farah.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o
nrt. 233, § 19, do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão
submetidos ao exame da Comissão Dirctora.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Itamar Franco, primeiro orador inscrito. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há três anos, tive ensejo de falar nesta tribuna sobre o convênio
que assinamos com o Paraguai para a construção de Itaiou,
referindo as incompreensões de certos setores da Argentina quanto
nos. nossos objetivos.
Nilo me foi dada a honra de óuvir o discurso que, no mês
passado, aqui pronunciou o nobre Senador Paulo Brossard, sobre a
conferência feita, no· Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, pelo
Ilustre Engenheiro Marcondes Ferraz, mas H)l ambos depois.

Membro da Comissão de Minas e Energia do Senado, conC'.1rdei
com a proposta do eminente Senador Itamar Franco, Lrder do
MDB. no sentido de convidarmos o Profe.<sor Marcondes F.:rra7 c o
General Costa Cavalcanti, Diretor-Gcrnl da Itnipu Binacionnl, para
sobre o assunto falarem nesta Casa.
Ouvi c li atentamente a exposição aqui feita pelo mesmo
Professor Marcondes Ferraz, c os debates que a ela se seguiram, dos
quais não pude participar.
A convite do Presidente da Comissão de Minas e Energia, o
nobre Senador João Cnlmon, a quem rendo minhas homenagens
pelo empenho com que se houve no sentido de esélareccr o assunto,
fui a !ta ipu c, com meus próprios olhos, vi o que se está fazendo por
lá c ouvi também a exposição do General Costa Cavalcanti sobre os
problemas da empresa.
Trago agora, Srs. Senadores, os esclarecimentos solicitados pela
egrégia Oposição, aqui representada pelo nobre Senador Paulo
Brossard, que, a respeito, discursou, c pelo ilustre Senador Franco
Montoro, que o aparteou. Onze Senadores estiveram em ltaipu,
cinco dos quais do MDB, e lá de tudo se informaram. Ainda
anteontem, três deles, integrantes da douta Oposição, deram à Casa
testemunho do que viram e ouviram, em apartes ao pronunciamento
do eminente Senador Virgnio Távora .
VISITA A ITAIPU
Quase retorno à minha velha profissão de jornalista para descre·
1cr o que houve na nossa visita a ltaipu.

Chegamos ao aeroporto da Foz do Iguaçu pouco antes do meiodia de quarta-feira, 2 do corrente. E, à tarde, fomos de ônibus visitar
as obras da Binacional :1 3.5 quilómetros do nosso hotel. Passamos~
então, pcl:t cidade de lguaçu, onde vimos um grande grupo escolar
com o nome de Bartolomeu Mitre, o General argentino que dirigia
os destinos do Pais quando, pelo Tratado da Tríplice Aliança contra
o Paraguai de Lopez, entregamos-lhe o comando-em-chefe das
forças brasileiras, argentinas e uruguaias, na guerra contra o Pais
vizinho. Já pouco antes, passáramos pelo Hotel San Martin, nome do
herói da Independência da Argentina, que dividia com Bolívar a
glória de libertar outros países da América Espanhola, como o Chile
c o Peru. O hotel é de propriedade do nobre colega Senador Mattos
Leão, que, segundo me informa, o adquiriu de argentinos. Cito os
fatos par:t demonstrar nossa amizade pela República do Prata,
embora sua posição divergente com relação a ltaipu.
Durante o percurso até o canteiro de obras, que fizemos de
ônibus, o General Costa Cavalcanti nos falava sobre problemas da
empresa, pelo microfone do serviço de som ali instalado, e, depois,
continuou a falar-nos por duas horas, num gaipão improvisado de
auditório. Finda a exposição do Diretor-Geral da ltaipu, regressamos ao hotel, onde S. S• se dispôs a ·responder a todas as perguntas que lhe fossem feitas pelos membros da Comissão de Minas e
Energia desta Casa e por outros Senadores presentes.
HISTÓRIA
A História de ltaipu começou há mais de um século. O Brasil e o
Paraguai, pelo Tratado de 9 de janeiro de 1872, fixaram, de acordo
com o principio de uti possldetls, os seus limites, que, partindo do
Alto da Serra de Marncaju, dava a esse Pafs a propriedade de duas
das Sete Quedas. No Paraguai, porém, uma corrente de opinião
defendia a modificação desses limites, que seriam estabelecidos de
modo u que todas us Sete Quedas passassem a pertencer-lhe. O
ambiente era de tensão entre as duas nações, quando venceu a Revolução de Março. .
.
Mui to se preocupava o Governo Brasileiro com tal situação,
que assim é descrita pelo nosso atual Embaixador na Argentina, ·
Cláudio Garcia de Souza, no livro em que reuniu "os documcnto.s.
mai~ cxp~~ssi~çs d.~ .E.a.s~agem ~x_~asa!hãcs pelo It~!:la~~ti~:._:
"Durante sua gestilo no Minlst~rio das Relações
Exteriores . .Juracv MaiZnlhiles lidou com vários problemas

- 197cspccilicos de singulnr importftncia, avultando entre eles o
caso com o Pmnguni, cujo governo, cm determinado
momento, se colocou cm posição antagónica ao Brusil por
uma questão de limites.
Logo que assumiu u direção do lt:1marati, procurou
.luracy Mugulhães enfronhar-se dos antecedentes do
problcmu que encontrou, informando-se logo dos fundamentos d:1 posição bmsileir:1. Usando sempre uma sábia
combinuçiío de energia c contençüo, tudo fez para
demonstrar às autoridades paraguaias o real desejo de concórdia dos bmsilciros c a vantagem de chegar-se a umn composição sem lesões pum qu:ilqucr p:trte, ao inv~s de prosseguir-se numu contendu na qual o Paraguai nada teria a
g:1nhar. Não tendo conseguido a espcrnda harmonização
pcl:l via uiplomútica ordinúria, Juracy Magalhiies não
hesitou cm tomm a iniciativn de propor-se a conversar
pcsso:ilmcnte com seu colcgn pamguaio, Dr. Raul Sapena
Pnstor, :1 quem encontrou, pma esse efeito, em junho de
1966, nas cidades fronteiriças de Foz do lguaçu e Porto Presidente Stroessner. Nessas conversações, cm que jogou todo
seu prestígio, sobretudo por terem sido de sua iniciativa,
Juracy Mngalhiícs logrou, por fim, uma fórmula mutuamente accitúvcl, expressa na "Ata das Cataratas", com a qual
se desfez o mal-cstur existente, superando-se assim o "Caso
Pamguai".
Esse memorf1vcl encontro, que chegou à iminência dum:1
ruptura. quando os negociudores paraguaios pensaruin que
sua firmeza suplant:1ria a dos brasileiros, foi o ponto de
r:1rtidu de sinccr:1 amizade entre os dois chanceleres, a qual
se rcalirmou cm vúrias reuniões interamericanas c veio a
espelhar-se numa das condecorações mais apreciadas por
.lur:1cy Mag:ilhiies - :1 Grã-Cruz da Ordem Nacional do
Mi:rito do Puraguui -, reccbidu dois dhis antes de sua saída
do Ministério."
Aqui tcrminu a citação.
As convcrsaçõ..:s fomm realm..:nte dificeis, muito exigindo da
habilidade e inteligêncin dos negociadores. Chegou-se, afinal, no di:!
22 de junho de 1966, à Ata das Cataratas, que todos nós conhecemos, c nu qual se proclamou "a disposição, dos respectivos
governos, de proceder, de comum acordo, ao estudo c levantamento
das possibilidades económicas, em particular os recursos hidrúulicos,
pertencentes em condomínio aos dois Países, do Salto Grande de
Sete Quedus ao Salto de Guaíra".
D:1í surgirum todos os :nos de que resultou o estado utual de
ltuipu: a 12 de fevereiro de 1967, foi instituída, pelos governos dos
dois países, u Comissão Mistu Técnica Brasileiro-Paraguaia, encarrcgudu dos estudos sobre os recursos hídricos: a lO de abril de 1970,
assinou-se o Convênio de Coorcruçiio entre a Comissão Mista, u
ELETROBRÃS c a Ande, do Puruguai, estabelecendo as condições
puru os estudos mencionados: a 30 de maio do mesmo ano de .1970,
foi solicitudo u lirm<~s de engenharia a upresentação, atê 7 de agosto,
de propostus pura prúccdcrem aos estudos. Examinad:1s estas, foi
vitorioso o Consórcio, integrudo por duas firmas de idoneidade
técnica e moral internacionalmente reconhecida, sendo uma dos
Estados Unidos - a lnternational Engineering Company lnc., de
Siio Fruncisco, Califórnia - e outra, da Europa - a ELC Electroconsult SPA. de Milão, Itália-, assinando-se o contrato, no
Rio de Janeiro, a 18 de novembro de 1970 e, em Assunção, a 21 do
mesmo mês e uno, o qual começou a vigorar de (9 de fevereiro de
1971.
Os rcsultudos de tais estudos concluíram, ern documento
upresentudo em novembro de 1971 - nos termos do "RelatórioResumo do Projeto Itu ipu -que

Ituipu, visível cm períodos de {1guas baixas, cerca de 14 km a
mont:lnte du Ponte I nternacion:1l Foz do lguaçu - Puerto
Presidente Stroessncr. A segund:1 das melhores alternativas.
conquanto bem mais dispendiosa, apresentou-se também
:1propriada para arrovcitar o potencipl energético, com·
preendendo a combinuçiio de uma b:1rragcm no local denominado Santa Maria, 15 km a jusante dos Saltos, e uma
barragem baixa cm ltaipu".
Atendendo cntiio u dcterminuçõcs da Comissão Mista,
"os consultores instalaram dois escritórios de campo
principuis cm Pucrto Presidente Stroessncr c Foz do lguaçu,
sendo desenvolvido um extenso progmma de trabalhos de
campo, que ubrungem medições hidrológicas e batimt:tricas e
investiguções geológicus c geotécnicas em dois locais, ltaipu c
Sunta Muriu. Um ano m:lis tarde, cm outubro de 1972, foi
apresentado relatório Preliminar, com seus nove Anexos,
relo qual se confirmou ser a solução rnuis económic:1 a construçiio da b:ITTugem ultu cm Iwiru. Nesse local c.~istcm
condiçõcs·adcquud:1s puru fundução, o. desvio do rio é perfcit:lmentc vií1vel, o uccsso por vi:1 terrestre c nuvial é mais fúcil
e económico, o rescrvutório teria maior cupacidade pura
melhor rcgul:1rizuçüo c controle de enchentes, c finalmente, o
local permite uma disposição de obras simples, bem como a
cxp:msiio futura da c:1su-d..:-forç:1. Além disso, do ponto de
vista técnico, :1s futums obr:1s r:1ra nuvcgaçüo poderão ser
adequ:1damcnte implunt:1d:1s".
A 1~ de janeiro de 1973. :1 Comissão Mist:1 encaminhou os
estudos aos Governos do Paraguai e do Bmsil, os quais serviram de
b:1sc ao Trat:ldo pum a construçiio c opcr:1ção da Usina de ltaipu. E,
:1ssim, u 26 de :1bril de 1973, foi :1ssinado o Tr:1t:1do entre os dois
puíscs.

A 17 de maio de 1974, um ano e um mi:s depois, em solo
paragu:lio, os Presidentes das duas Repúblicas duvam posse ao
Conselho de Administração e à Diretoria Executiva da Binacional
lt:iipu, ocasiüo cm que o Presidente Ernesto Geisel declarou, em
discurso:
"Este nosso encontro, Senhor Presidente Stroessner, ao
ensejo das cerimônias da instalação da ltaipu e da posse de
seus órgãos diretores, tem um sentido especial e marcante.
Demonstra, de modo inequívoco, nosso desejo, não somente
de assinalar a importância decisiva que atribuímos ao grande
empreendimento, mas também de deixar patente o propósito
consciente e inabalável de nossos Governos de continuar a
traduzir em realidade os mais variados projetes de colaboração que nos sugerem as circunstâncias em que se
encontram nossos países.
Estou certo, assim, de que lt:dpu passará a ser, além da'
grande obm comum d..: uproveitamento das potencialidades
do trecho contíguo do rio Par:1ní1, o símbolo d:1s relações
cada vez nu1isíntimus c cfctivas que nos unem."
SOLUÇÃO DE GRANDEZA

Recordando que tudo foi resultante da Ata das Cataratas, vale
fazer duas observações. Em primeiro lugar: extremamente meritório
o trabalho do Chanceler brasileiro, de então, que chegou a chamar
de Viena e o nomeou Embaixador do Brasil no Paraguai o Sr. Mário
Gibson Barboza, com o objetivo de ali acalmar os ânimos exaltados.
"Foi o maior ato da sua vida pública. O Brasil tratou o Paraguai
com grandeza e mostrou um elevado esp!rito de confraternização
continental"- disse ao Ministro Juracy Magalhães p, Representante
do México neste Pais, Embaixador Vicente Sanchez Gavito, em
encontro tido logo após seu retornei de lg~taçu, Lincoln Gordon
"a nltcrnutivu muis econõmicu para aproveitar o potcn- exultou com o fim da contenda, cuja urgência lhe parecia do maior
ciul totul do trecho cm estudo ·seriu construir uma burrugem interesse para o Brasil e para a Paz no Continente, E o Marechal
únicu no locul denominudo ltuipu, onde se loculizu 11 ilhu de Humberto de Alencar Castcllo Branco, em dedicatória em rctr~to
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que enviou ao seu Ministro das Relações Exteriores, destacou que ele
era "exemplo de coragem cívica de homem de Estado e destacado e
destemido combatente da Revolução". Não podemos esquecer os
serviços que prestou à Pátria esse grande brasileiro c honrado cida·
dão hoje afastado da vida político-partidária. Saldo das fileiras do
Exército, bem se destacou na atividade pública, a quem devotou to·
das as suas energias c todo seu tempo.
1':: preciso t1ccntuar, por lim, que ltaipu não é obra de
lcvhlnd:~dc. de impaciência, de ostentação. 1':: obra de maturidade, de
sentimento do futuro, de continuidade administrativa, de grandeza.
E mais: niio foi fciw i1s pressas, levianamente, como se viu, mas cui·
dados:1mcntc cstud:1dt1 ao longo do tempo por técnicos respeitados
mundi:llmentc pela sua competência c dignidade.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ARNON DE'MELLO (ARENA- AL)- Pois não,
nobre Senador Benjamim Farah.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Tive a honra de ser
convidado para integrar a Comissão de Minas e Energia que, sob a
Presidência do Senador João Calmon, que visitou a Foz do 'lguaçu, e
estivemos tomando contato com todas as realizações naquela loca·
!idade. A comitiva compunha-se de seis Senadores da ARENA e
cinco do MDB. A presença maciça do MDB- quero assinalardes·
de já - é a prova evidente de que nos preocupamos com todos os
problemas brasileiros, sobretudo os que dizem respeito ao interesse
nacional. O Senador João Calmon prestou-nos um serviço inesti·
mávcl, colocando-nos cm contato com as obras de ltaipu, que não
conhecfamos. Os meus companheiros levaram muitas indagações e
dúvidas, que foram dissipadas depois da longa explanação, muito
didática e profunda, feita pelo General Costa Cavalcanti - o Dire·
tor-Geral de ltaipu, que está dando o melhor da sua energia, inte·
ligência c capacidade de trabalho, em prol do gigantesco empreendimento. Não entrarei na parte polêmica do assunto- V. Ex• sabe me·
lhor do que eu, pois é um estudioso, está fazendo um belo discurso c
vai, naturalmente, retratar bem os acontecimentos, já que V. Ex• faz
muita pesquisa a respeito. Apenas quero dizer a V. Ex•. haja vista a
grandiosidade de Ita pu, que, naquele canteiro de obras, entre. as
coisas q uc me impressionaram, posso destacar aqueles quatro mil
operários, brasileiros c paraguaios, irmanados, sem dissensão, sem
atrito, como se fossem velhos amigos c irmãos. Aliás, tenho uma
grande simpatia pelo povo paraguaio. No passado, o Paraguai
moveu aquela terrível guerra contra o Brasil, Às vezes, brigamos
com uma pessoa hoje e, amanhã, esta mesma pessoa poderá ser nossa amiga. Um terrível adversário meu, talvez até mesmo inimigo, é
hoje um dos meus melhores colaboradores, dos mais eficientes c
dignos, no Estado do Rio de Janeiro. O importante não é olhar para
trás, mas, como dizia Churchill: "Se nós discutirmos o dia de hoje,
vamos perder o dia de amanhã". Acho que o Brasil está vivendo uma
realidade, com a obra de ltaipu. Então, aquele canteiro de obras,
com paraguaios c brasileiros trabalhando irmanados, é algo impressionante. Não falarei da capacidade da Engenharia brasileira que ali
está sendo aplicada no seu aspecto global; não falarei também da
Engenharia paraguaia, a cuja frente se encontra um grande técnico, o
compctentíssimo Dr. Enzo Di Bcrnardi. Quero apenas dizer a
V, Ex• que, para mim- e tenho a impressão de que esta é.a mesma
opinião dos meus companheiros- foi uma visita da mais alta importância. Tomamos conhecimento de tudo, porque o General Costa
Cavalcanti mostrou, nos mínimos aspectos e detalhes o que está
fazendo e o que vai fazer; inclusive nos afirmou que havia cerca de
cinqUenta projetos e, no fim, ficaram reduzidos a dois, dos quais
escolheriam um. Nilo disc~,to a ·p.arte técnica, porque não sou técni·
co, mas fiquei vivament~.;impr~~si~nado com aquela cxtraordinaria
Empresa que está, hoje, marcando•um acontecimento de rara impor·.
tdncla para a vida deste Pais e deste Continente. uma obra ni'lo só
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de integraçãv ~ontinental, como também de interessé.pâra o Brasil,
sobretudo numa hora em que - V. Ex• sabe melhor~do que eu,
porque um estudioso do assunto- o petróleo vai rareando no mun·
do. Temos petróleo, segundo os técnicos, para apenas quinze ou
dczesseis anos. Então, é preciso que se procure a energia em outras
fontes, através da energia nuclear, do Sol, das águas, etc. O Brasil
tem uma grande capacidade, a energia hídrica, que estâ sendo bem
aproveitada. ltaipu é, portanto, uma obra que nos dá não só esperan·
ça mas a certeza de grandes dias para o Brasil. Ela constitui um orgulho para todos nós. A parte polêmica, é claro, sempre produz certos
atritos e dúvidas, mas nós, do MDB, os cinco Senadores, voltamos
vivamente impressionados com essa portentosa obra e confiantes no
destino do Brasil, que está realmente vivendo um momento de alvis·
sarciras expectativas, um momento de brasilidade, sobretudo através
de ltaipu.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - ÀL) - Muito
obrigado a V. Ex• Já conhecia o seu pensamento a respeito, porque
participei da visita a ltaipu e a respeito conversei com o nobre colega
no decorrer dessa visita. Mas estimo dizer a V. Ex• que seu aparte
enriquece excepcionalmente o meu pronunciamento.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite o nobre Senador?
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Pois não,
nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Eu não desejava inter·
romper o seu discurso, que estou ouvindo com a maior atenção, mas
vou aproveitar a interrupção havida pelo aparte do nobre Senador
Benjamim Farah, para lamentar não ter tido a oportunidade de fazer
a visita com a Comissão de Minas e Energia.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Foi pena,
realmente, nobre Senador.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Nós é que o lamentamos, Excelência.
MARCONDES FERRAZ
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Devo, Se·
nhor Presidente, nesta altura, dizer da amizade que me liga e da
admiração que devoto ao Professor Marcondes Ferraz. Grande bra·
sileiro, a ele devemos a solução da Usina de Paulo Afonso, que
bravamente defendeu contra a opinião dos técnicos americanos,
finalmente vencidos e convencidos. Bem me recordo dos inícios da
década de cinqUenta, quando tive a honra e a glória de governar
minha Alagoas. Vez por outra estava eu em Paulo Afonso, visitando
as obras que lá se executavam e que, iniciadas no Governo Outra,
continuavam no Governo Vargas. E lá encontrava sempre Mar·
condes Ferraz, trabalhando intensamente, .ao lado de sua grande
companheira, no empreendimento que representava a redenção do
Nordeste. Situada, como todos sabemos, a Cachoeira em Alagoas, a
Cidade de Paulo Afonso foi, no entanto, implantada em território
baiano, como que significando que a obra era do Nordeste, como é,
tanto que serve a todos os nossos Estados, desde a Bahia, desde mesmo o Norte de Minas Gerais, até o longínquo Ceará.
Alagoano, nordestino, sou particularmente agradecido a Mar·
condes Ferraz, que, com a sua competência, encontrou a solução
única para tornar viável a Usina famosa, e, com os seus esforços e a
sua inteligência, quase diria o seu espírito público e o seu patriotismo, assegurou-lhe a construção.
VERDADE E JUSTIÇA
Mas, nesta hora, Srs. Senadores, não fala aqui, nem pode fulur
simplesmente o sentimento da amizade e da gratidão mas o senti·
mcnto da verdade e da justiça. O que vou dizer é, aliás, avalizado
pelos nobres Senadores do MDB Benjamim Farah, que acaba de
honrar-me com o seu aparte - Dirceu Cardoso, Gilvan Rocha,
L~zaro Barboza e Agenor Maria que foram, na visita a ltaipu, nos-
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Eles, como nós, viram, ouviram e perguntaram tudo o que quiseram.
Eminentes representantes do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de
Sergipe, de Goiás. do Rio Grande do Norte, membros do MDB, depois de tudo verem, ouvirem e perguntarem, deram, de público, seu
testemunho, reconhecendo a correção dos dirigentes de Itaipu e
juntando seus aplausos aos nossos, de integrantes da ARENA, pelo
bem que aqueles dirigentes faziam à Nação. "Nós somos da Oposição mas não podemos, depois do que vimos e ouvimos, fazer oposição à Itaipu" - disse em discurso, com apoio dos seus colegas, o
nobre Senador Lázaro Barboza.
O RIO PARANÁ~ INTERNACIONAL

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um
apurtc?
O SR. ARNON DE.MELLO (ARENA- AL)- Pois não, nobre Scn:1dor Saldanhu Dcrzi.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MT)- OuvimoE, com bastante atenção, nobre Senador Arnon de Mello, o brilhante discurso
de V. Ex•, em que descreve historicamente todos os pontos da construção da Usina ltaipu. Provo a V. Ex•, também, que o projeto do
Engenheiro Murcondes Ferraz não é o melhor, não o mais técnico e,
também, não o mais barato. Itaipu dará um aproveitamento muito
maior do que o proposto pelo ilustre Engenheiro Marcondes Ferraz.
Estão previstas a construção e a instalação de 18 turbinas, que darão
12.600.000 KW. Já agora, num reestudo proposto pela própria Si nacional ltaipu, teremos a possibilidade da instalação de mais duas unidades, que irão proporcionar o aproveitamento de i4.000.000 KW
na solução Ituipu. Como dizia, a solução Sete Quedas não proporcionaria ao Brasil a construção de mais duas hidrelétricas acima do
Salto de Sete Quedas, entre Jupiá e Guaíra. E, hoje, já o O Estado de
S. Paulo anuncia autorização do Presidente da República à CESP para a construção de mais duas hidrelétricas, no Paraná, entre Jupiá e
·Guaíra, no Porto Primavera, na Ilha Grande, mais ou meno~ à altura
do Porto Caiuá. Isso quer dizer que a solução ltaipu ainda dará ao
Brasil a possibilidade de exploração desse potencial hidrelétrico de
mais 10 milhões de quilowatts entre Jupiâ e Guaíra. Então, está
provado, está visto, que realmente a solução melhor, e irreversível, é
Itaipu, que dará ao Brasil, repito, a possibilidade da exploração de
mais lO milhões de quilowatts de energia elétrica, de que tanto está o
Brasil precisando para o seu desenvolvimento. Muito grato a V. Ex•

E como aqui ~ala o sentimento da justiça e da verdade, e como
aludi à Usina Paulo Afonso, cuja solução foi dada pelo eminente
Professor Marcondes Ferraz, não posso deixar de dizer que se tratou
aí de uma solüção puramente técnica e nacional. Aliás, não preciso.
frisar que falo aqui nãÇJ como técnico, rem poderia fazê-lo, de vez
que 'nem engenheiro sou, mas como bacharel em Direito. Falo com'o
leigo, e desde logo apresentando escusas ao ilustre Professor Marcondes Ferraz, para quem o assunto não pode ser tratado em ambiente de· leigos, e muito menos, conseqUentemente, por leigo. Mas
admitindo-se que a solução Marcondes Ferraz para as Sete Quedas
seja tecnicamente a melhor, como adotá-la, se o rio Paraná, naquele
trecho, não é nosso somente mas do Paraguai também? Jamais
poderíamos dizer aos paraguaios, como já acentuou o nobre Senador
Virgílio Távora: "Tenham paciência, esperem um pouco, vamos
desviar o rio para o nosso território, e depois ele voltará ao seu
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Nobre Seterritório".
nador, ainda há possibilidade, segundo nos informou o General José
Costa Cavalcanti, da construção de mais 12 unidades nas pontas da
PROJETO MAR CONDES
casa de força. De modo que nós teríamos 32 unidades em vez de 20,
como V. Ex• disse. Mas, V. Ex• é o dono do assunto. Agradeço muiAssim, embora sem ser técnico, repito, devo dizer que a pro- to a sua colaboração.
posta do eminente Engenheiro Marcondes Ferraz não levou em
Senhor Presidente, depois do aparte do nobre Senador Saldanha
consideração que as águas do Paraná não poderiam sair do seu leito
até sessenta quilômetros, ferindo, para beneficiar-nos, os interesses Derzi, dou a palavra ao ilustre Senador Luiz Viana, que diz em apardo país vizinho. Isso seria contrariar todas as regras do Direito Inter- te ao nobre Senador Alexandre Costa:
nacional, a não ser que o Paraguai concordasse com tal desvio, que ti"Politicamente não havia condiçõe,s para o Brasil reararia todo o desnível existente em seu favor. Ora, a água é para o
lizar a barragem preconizada pelo eminente engenheiro
Paraguai o que o petróleo é para os árabes; elemento de exportação.
Marcondes Ferraz, ao qual todos prestamos as nossas
Ainda agora sabemos, o Paraná, no Brasil, Missiones, na Argenhomenagens. As dificuldades - lembro-me bem disso - fotina, compram ao Paraguai cada qual 25.000 K da Usina Hidreram enormes, e estiveram a pique de se romper as negolétrica de Acaraí, na Cidade de Hernanoerias hoje com I00 mil KW e
ciações que vinham sendo feitas entre o Brasil e o Paraguai.
em setembro vindouro, concluídas as obras em andamento de
Somente a muito custo, numa reunião havida em Foz do
duplicação de· potêncià, com 200 mil KW. Ainda mais; segundo eslguaçu, com a presença do Ministro Juracy Magalhães e do
'tou informado:' se o rio Paraná, em vez de rio internacional, e no caMinistro do Exterior do Paraguai, Sapena Pastor, e aí, quansei contíguo, porque no ponto em questão'serve de limite entre nós e
do as coisas estavam muito tensas, por sugestão do nosso
o Paraguai, fosse inteiramente brasileiro, como o rio São Franciscq,
·Ministro das Minas e Energia, Mauro Thibau - que
o projeto, anteprojeto ou esboço apresentado pelo ilustre Engenheitambém estava no local - é que o Ministro Sapena Pastor
ro Marcondes Ferraz não seria o melhor, digo o de melhor execução,
obteve do Presidente Alfredo Stroessner o seu acordo para o ·
do ponto de vista de preço, porque seria mais caro: custaria mais
condomínio das águas. Houve, então, a famosa Ata das Cata1,85 do que o que foi adotado pela Binacional ltaipu.
ratus, que abriu o caminho para que se tornasse viável, politicamente, a construção de ltaipu, de vez que esse aspecto
político - acredito - até sobreleva o aspecto meraOUTRA CIRCUNSTÂNCIA
mente técnico, pois o Brasil, se quisesse forçar a construção
da barragem somente no seu território, naturalmente
Acresce outra circunstância, referida pelo Embaixador Cláudio
encontraria extrema dificuldade, e não podemos avaliar até
Garcia de Souza e já destacada, neste plenário, pelo nobre Senador
onde isso nos conduziria".
Luiz Viana, com a sua autoridade de ex-Chefe da Casa Civil do PresiDou ugora a pnlavra ao nobre Deputado Herbert
dente du República quando foi assinada a "Ata das Cataratas", e, na
Levy:
Comissão de Minas e Energia, pelo nobre Deputado Herbert Levy,
"Fui com o Senhor Presidente da República ao ParaVice-Presidente da Câmara dos Deputados. Ante o· que sabemos, seguai, e posso dizer que a solução de tratar o Paraguai em terria mesmo o caso de indagar como estaríamos hoje com o Paraguai
mos rigoros:1mcntc iguais, foi uma solução politica imse houvéssemos udotado a solução técnica do eminente Professor
pcrutivn, obrigutóriu, que realmente ligou o Paruguui de forMarcondes Ferruz.
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-200ma indiuolúvcl ao Bralil. O lignificado politico disso ~de tal
ordem que me dilpc:nw de encarece-lo".
PROJETO ITAI PU
AJorA. vejAmos :u rutriÇÕcl fciw pelo eminente Profc.uor Mar·
conda Fcrru. Alqou de. cm sua apCKiçio na Comiuio de Minas
c EncrJia do Senado Federal, que a Binacional nAo havia esUibciCCi·
do o tipo de frcqoenàa da Hidrclhoo. Ora. se a frcqUéncia do Bra·
t.il ~ de 60 ciciCK c a do PanaJuAÍ de 50 ciclCK. como c quando resolver
o problema?
Sem alldcr POlemizAr c nAo ci1ando nome de nimtué:m, diz o
Cicnc:n.l Co.u Cavalanti que o problema é:.. antes de tudo, politico,
cabendo, portanto, aCK doit Governos - o do Bmil c o do Para·
JWIÍ ro.olvé:-lo. Mas a ITAI PU BinAcional o Icm estudado
profundllmc:ntc· c para SUll 10luc;\o jA Clllminou algumu opções. a
primeira das qUIÚ._ a do convcnor de frc:qOenc:ia, muito custou. se
wcrifiCOU POr iuo IC1Antícconómía.
Outra opçlo loCrii o ParaguAi, que. de acordo com o convénio,
vai rar com 9 das 18 unidAdes a se construirem, limitar·se desde loJO ;ao numero de unidades com frc:qoenciA de 50 ciclos ncccssiriu ao
conwmo de cnctJia de que eatcca.sc. f~QJ!do o Brasil com liS rcslln·
~de 60 Odos. Ao ver do General CottA Cavalcanti, a melhor solu·
çlo 1oCrii portm mudar os pólos do ~tcrador. fiiZendo-o servir para 60
ou par.a 50 ciclos.
Mas me pllrca: que o mail conveniente csUiria na mudança de
frcqOCnàa para 60 actos. por parte do Paraguai, como fez o Bruil.
cujos &uados antes se dividiAm cm tal campo, uns com 60 ciclos c ou·
ltm com 50 ciclos. A dificuldade estA cm auc o ParanA jA lhe compra
25.000 kw; c outro IAnlo Mcndoza, na Argentina, da Usina de
Acaral, que alualmcnlc tem 100.000 kw mais vai aumentar a polén·
cia insllllllda para 200 mil kw.
FERROVIA
O a·Mininro Marc:ondcs Fcn'lll estranha que não haja uma
fcrro•ialipndo o porto de Puranagu6 a ITAIPU. O General Costa
C11•·alcanti c"plic:a. porim, que ITt\IPU Binacional tudo lcm feito
no sentido de •·c·la construlda. Houve uma reunião de cúpula,
promovida pelo Presidente Ernolo Gcisel, com a presença dos
Minittros dos Transportes. da Fazenda, do Planejamcnto, de Minas
c Energia, da qual participou c na qual se aprovou o PRODOBAR
(Programa de Desenvolvimento do Paraná), que concedia àquela
ferrovia uma verba de dois milhões de cruzeiros, sendo seu orçamcn·
lo de 3 milhões. Infelizmente. porém, nilo foi posslvcl manter o dito
progr.tma, cm tais termos, por razões financeiras. A ferrovia é, no
entanto, de grande importância nilo apenas para o transporte do
material de que ncccssila ITAIPU, o que é: provisório, mas também
para abastecimento da população da cidade- o que é permanentec a fim de desenvolver a região, promovendo, com transporte
barato, o aumento da produção agrlcola. Além disso, hã a destacar
que servi rã a ferrovia de ligação do Brasil com a c:npital do ParaJZuai.
o que é realmente do maior interesse para o Pais. Construlda cm .
mais da metade - de Paranaguá a Curitiba c de Curitiba a
Guarapuava, faltam, para complctá·la, 460 quilómetros: de
Guarapuava a Cascavel c de Cascavel à Foz, trecho dillcil - rc·
conheçamos - porque Guarapuava fica a 700 metros de altura e a
Foz a 200, sendo, então, necessárias, pura reduzir os declives desses
500 melros, obras de arte muito caras.
A Comissão de Minas c Energia, considerando o alto critério c o
elevado esplrito de compreensão do Ministro Dyrccu Nogueira, dec:i·
diu fazcr·lhe um apelo no sentido de construi-la, a essa ferrovia, com
a poss(vcl brevidade, delegando para isso poderes ao Senador
Yirgllio Távora.
A ligação através de Silo Paulo também seria uma solução.
Aprovcitnr·sc·iu a ferrovia que vai u Ponta Grossa, u qual poderia
ser da( estendida u Guarupuavn c à Foz.

MISSÃO TÁVORA
O Sr. Vl..,Oio T''ora (ARENA - CE) - V. Ex• me concede
um aparte?
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Com muito
prazer.
O Sr. VI..,Olo T'•on (ARENA- CE)- Seria impertinente o
aparte se dcixisscmos passar a ocasião. V. Ex• retratou pcrfcilamcn·
te o problema loglslico apresentado pelo eminente General Cosia
Cavalc:anti, quando de nossa visita a ltaipu. E realmente temos a
acrcsc:cntar que os passos estão a ser dados para a desincumbência
da missão a nós atribulda. Mas gostarlamos de, desde ja, assinalar
que esta ferrovia, absolutamente conveniente, não é condicionante
da construção de ITAIPU. Isto é: mister que ficasse aqui bem
assinalado, que ITAI PU poderá ser construlda c o seu esquema de
apoio log!:tic:o completo !!!sim foi montado; mesmo para o caso da
inaisténcia da ferrovia. Estamos trabalhando, procurando um es·
qucma financeiro que atenda a essa necessidade. Posteriormente,
comunicaremos A Comissão o resultado destes nossos esforços. Mas
estimaria que V. Ex•, no seu formoso pronunciamento, deixasse
bem claro, perante o auditório, que ITAIPU, com ou sem essa liga·
çio ferroviária, é fnctlvcl, c o esquema loglstico à base das rodovias
existentes já foi feito, de maneira que não fosse a inexistência da
ferrovia óbice para se vencer esse desafio a nossa capacidade de
afirmação.

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- Estou inteira·
mente de acordo com V. Ex•. nobre Senador Virgnio Távora. Apc·
nas sou muito a favor das ferrovias c goslarlamos que se construlssc
adciTAJPU.
O Sr. VI..,Oio T'•on (ARENA -CE)- Nós também, nobre
Senador. Mas gostaria que a Casa ficasse ciente que a alegação de
que, por não haver ferrovia, nilo ia se construir ITAIPU, é absolutamente improcedente.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- Claro. Claro.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a
campainha.) - Lembro ao nobre orador que o seu tempo está es·
golado c excedido cm doze minutos: c lemos, ainda, doze oradores
inscritos.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA --AL)- Concluo, Sr.
Presidente.
• - - --

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pela ordem) Sr. Presidente. usando,.nesta oportunidade, do privilégio regimental
deferido à Liderança do Governo, pediria que V. Ex• permitisse ao
nobre Senador Arnon de Mcllo continuar na tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sinto muito não
poder atender à solicitação de V. Ex•, o privilégio de a Liderança
delegar não existe mais.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)OUTRAS OBSERVACOES:
Considera o Professor Marcondes Ferraz que os trabalhos,
levando oito anos, demoram demasiado, c, assim, aumentam as despesas financeiras do empreendimento.
O General Costa Cavalcanti diz que o prazo de oito anos é rc·
lativamentc curto para obra de tal natureza. E o engenheiro John Co·
trim, grande autoridade no assunto, acha que o prazo devia até ser
mais largo.
Os juros, acentua Marcondcs Ferraz, foram aumentados de 23%
e o custo das obras 40%. O General Costa Cavalcanti esclarece que
de inicio não houve previsão de juros. Mas os juros atuais são
normais no mercado internacional. Naturalmente a corrcçilo monc·
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temente os efeitos da innação.
pamentos fabricados no Pais.
Um ponto a que o ilustre Professor Marcondes Ferraz empresta
Sr. Presidente.
grande importância é o da constituição da Binacional, com SO%.
Procurei ser o mais rápido posslvel objetivo no meu pronuncia·
"Nilo é posslvel administrar bem uma empresa binacional na base de
mento. Creio que foram estas as objeçõcs que ouvi c li do ilustre
SO% e SO%"- declara o eminente engenheiro. Mas o General Costa
Professor Marcondes Ferraz sobre o projeto de ltaipu, que, como diz
Cavalcanti declara que as coisas têm ocorrido tão bem que nunca lhe
o General Costa Cavalcanti, a Binacional recebeu pronto, e é
foi dado exercer o voto de Minerva c que em geral as decisões são toapenas executora dele, nada tendo a ver com aspectos tão debatidos
madas por unanimidade.
no momento.
O PROJETO ESTÁ CERTO
ARGENTINA
Restava saber se o projeto de Itaipu estava certo, do ponto de
Srs. Senadores.
~ista técnico. Ao comparecer à Comissão de Minas e Energia, o
No mesmo dia cm que viajávamos para Foz do lguaçu, o
Ilustre Professor Marcondes Ferraz, depois de longa exposição sobre Correio Brulllense publicava entrevista do Embaixador da
o assunto, respondeu a perguntas dos Senadores. O nobre Senador Argentina no Brasil, voltando a condenar ltaipu c terminando por
Itamar Franco, do MDB de Minas Gerais, indagou-lhe:
anunciar a vinda para o posto, do qual se despede, de Oscar
- O projeto de ltaipu é, cm parte, prejudicial aos interesses do Camilion. Nos pronunciamentos que aqui fiz, há três anos passados,
Brasil? Há possibilidade ainda de revisão desse projeto? Ainda no es· referi-me à posição da Argentina no caso lembrando que, se
tágio atual das obras de Itaipu, seria mais interessante ao Brasil rever historicamente, tem sido sempre o Brasil hidrelétrico, a Argentina
no momento o projeto?
sempre fora termclétrica.
Respondeu o eminente engenheiro:
E. citava a opinião do Chanceler paraguaio Sapcila Pastor, em
- Penso que não.
entrevista coletiva à Imprensa brasileira, a 30 de abril de 1973, pouco
E, a propósito de uma observação do Senador Jarbas Pas· antes da assinatura do convênio entre o seu c o nosso Pais:
sarinho, que o interrogou cm seguida, sobre o projeto de sua autoria,
"e; mais provável que um aproveitamento "ótimo" de
disse o ilustre engenheiro Marcondes Ferraz:
Corpus prejudique a ltaipu do que um aproveitamento
- Completando a minha resposta a V. Ex•, nunca pensei cm
"ótimo" de ltaipu prejudique a Corpus. O de que, sim,
que o Brasil fizesse a obra sozinho. A solução tisica era no Brasil
estamos
certos, brasileiros e paraguaios, é que a obra de
mas, como disse na conferência, vamos negociar.
ltaipu vai regularizar o curso do rio Paraná, o que constitui rã
E ao Senador Alexandre Costa:
um beneficio para todo o seu curso inferior, um beneficio,
- ltaipu nilo é um mal para o Brasil, apenas acho que nilo é a
enfim,
para a Argentina,"
melhor·solução.
OSCAR CAMILION
E, em outra ocasião:
"Nunca falei que ltaipu estava errada. Essa ob.ra foi feita por
Mencionava cu, também, a opinião do novo Embaixador da
engenheiros. Não estou de acordo com ela, mas reconheço que está
Argen.ti?a no Brasil, ?scar Camilion, apontado então como provácerta."
vel Mm1stro do Extenor do novo Governo, que, em artigo divulgado
E mais adiante, respondendo a perguntas que lhe foram feitas por El Clarln, de 23 de março do mesmo ano de 1973, sob o titulo
na Comissão de Minas e Energia do Senado: "Nunca se falou que cs· "Relações Argentino-Brasileiras, Perspectivas", diz, entre outras
tava errada a obra, como cálculo de engenharia, como desenho de coisas:
engenharia."
"O principal desses problemas entre o Brasil c a
CAPITAL BRASILEIRO
Argentina é o da Bacia do Prata, ou, para reduzi-lo a seus
termos concretos, o do aproveitamento do Paraná. Ao autor
O Sr. VIramo T6Yora (ARENA- CE)- Antes de V. Ex• ter·
destas linhas cabe a satisfação de haver preparado, hã três
minar, pedir-lhe-ia um aparte final no momento que achasse mais
anos, o primeiro informe politico a respeito do significado
conveniente.
·
das obras brasileiras, então em projeto, sobre o grande rio.
A experiência de mais de uma década deste problema me
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Pois nilo,
permite extrair uma simples conclusão. A principal razão
nobre Senador.
·pela qual existe hoje uma diferença séria entre Brasil e
O Sr. VIramo T6Yora (ARENA - CE) -A urgência do tempo
·Argentina reside cm que os brasileiros cumpriram seu
vai nos privar de ouvir o restante do discurso de V. Ex•'Mas, a tltu- ·
programa de obras, e os argentinos não o fizeram.
lo, apenas, de sugestão, estimaria que dois pontos V. Ex• aqui
A simples construção da Usina de Apipé· Yacirctá no
apresentasse ao Senado. Gostaríamos de sugerir: o problema dos rc·
momento cm que deveria ter sido feita, haveria evitado o
cursos dos assegurados, dos quais apenas 12,3% necessitam ser em
substancial da polêmica posterior, na qual o Governo de
moeda estrangeira; 46%, no mlíximo, de equipamento a ser imporBrasllia aparece animado pelo reiterado êxito dos fatos
tado, tendendo a diminuir bastante; c todo o cronograma, até o final
consumados que produz, fatos que são menos de nlvé::l
da obra, está feito, ao contrário do que aqui foi afirmado tantas
diplomático do que de Finanças e de Engenharia.
vezes. V. Ex• poderia nos brindar com algumas informações a esse
e; certo que o problema chegou a um ponto em que pourespeito?
co vale lamentar-se a ineficiência do passado.
Deve ficar fora de toda dúvida a compatibilidade técni·
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Pois nilo, no·
ca,
por
exemplo, dos projetas de Jtaipu e Corpus, assim como
brc Senador.
o nosso Pais tem que concretizar, sem mais delongas, a
O Sr. VIramo T4Yora (ARENA - CE) - Acreditamos que
realização de Api pé· Yaciretá.
estes sejam os pontos principais que o Senado anseia ouvir.dc V. Ex•
Mas este problema, que é fundamentalmente bilateral
entre os dois países e que ocorre à margem do tipo de gover~
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Pois não, no·
no existente em cada um - se algo houve de continuado no
brc Senador. Achava-se, realmente, que ltaipu era feita com dinheiro
Brasil nos últimos 20 anos foi a polftica hidrelétrica -. tem
estrangeiro, mas não é. Apenas 12%, dos quase 6 milhões de dólares
que ser encarado de maneira racional.
que representam os custos, silo estrangeiros. O restante lhe s:hega da
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bém decisão em prol do próprio desenvolvimento
cconômico. Uma politica que vise apenas a suscitar emoções
levar~ ao fracasso."
FATOS NA ENGENHARIA
A 27 do mesmo més de março, Oscar Camilion declara ainda, já
agora cm .entrevista a Anallsls Confirmado, de Buenos Aires, ao ser
perguntado qual a atitude que a Argentina deveria tomar no caso do
aproveitamento do rio Paraná:
"Primeiro, responde ele no que se refere ao aspecto
é levar ao Governo do Brasil a consciéncia de
que nosso Pais não se opõe, cm absoluto, a projetas que não
prejudiquem seus interesses. O segundo é deixar bem claro,
perante Brasília e Assunção, que nosso Pais se oporá, cm to·
dos os níveis c cm todas as instâncias, a projetes que alterem
o aproveitamento do rio nos espaços que lhe pertencem.
Isto é o que se refere ao aspecto diplomático, mas o que
é decisivo c fundamental, diz Oscar Camilion, é que a Argcn·
tina comece, cfctivamcntc, a produzir fatos não na área
diplomática, mas na área da Engenharia. A prioridade agora
é a Usina de Apipé, cuja construção, se tivesse sido feita no
momento cxato, haveria impedido todo esse debate."
diplom~tico,

ltaipu não ameaça de modo algum a Argentina nem, muito
menos, é obra de imperialismo mas de continuidade administrativa
de um p:lis que há 20 anos vem executando um programa hidrelétri·
co c tem o desenvolvimento do Centro-Sul carente de energia.
Senhor Presidente.
Vejo pela luz vermelha piscando diante de meus olhos que meu
tempo de orador está findo. Reservar-me-ci para em outra
oportunidade discorrer sobre o problema de ltaipu cm relação ao
grande P:1is amigo, a Argentin.a.
Antcs de concluir, entretanto, é me grato acentuar que foi
excelente a iniciativa do nobre Senador Paulo Brossard, trazendo o
assunto para este plenário, porque possibilitou o esclarecimento de
todas as dúvidas porventura existentes a seu respeito. Tudo ficou
muito claro, depois de amplamente debatido, como muito claro
sempre esteve ao longo destes anos de trabalhos para o exame e a
escolha final do projeto de ltaipu atualmente em execução. O
próprio Engenheiro Marcondes Ferraz, que merece o nosso melhor
apreço, declara que o projeto está certo. Sua divergência se resume
em que preferia uma solução puramente técnica, o que só seria
possível se o rio Paraná fosse todo nacional, como é o rio São
Francisco, que nasce em Minas Gerais e desemboca no Atlântico,
ainda cm território brasileiro.
Embora correta do ponto de vista técnico, a solução de ltaipu é,
ao contrârio, eminentemente politica. Além de permitir-nos cons·
truir uma hidrelétrica no Centro-Sul em poucos anos carente de ener·
gia, resolveu um sério problema de fronteiras e deu ao Brasil opor·
tunidadc de praticar um ato de grandeza sumamente importante
para a integração continental. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ARNON
DE MELLO EM SEU DISCURSO:

EXPOSIÇÃO DO MINISTRO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES,
EMBAIXADOR JURACY MAGALHÃES, Ã CAMARA DOS
DEPUTADOS
SOBRE O "CASO PARAGUAI",
(Brasília, 18 de maio de 1966)
Senhor Presidente.
Senhores Deputados.
Convocado por iniciutiva do nobre Deputado Wilson Martins,
aqui me encontro à disposição de Vossas Excelências.

A Casa é diferente, mas o sentimento é o mesmo. Não é sem
funda emoção, temperada de gratíssimas memórias, que o velho
lutador volta ao cenário da's antigas ·lutas. Revejo aqui,· neste
plenário, hoje vazias, as cadeiras outrora ocupadas por tantos e tão
eminentes homens públicos, que comigo conviveram e jâ fizeram a
grande viagem de que não se volta mais. Na lembrança deles, rendo
àqueles homens, patriotas como os que mais o foram, o tributo de
meu apreço c de minhas saudades. E, na presença de Vossas
Excelências, presto minhas homenagens aos que têm coragem e
tenacidade para enfrentar os rigores c asperezas da vida pública, sem
desertarem o serviço, no qual, às vezes se cntredevoram, quando a
: tannto os impele o. cumprimento do dever.
Ao lado de cÓrripanhciros do passado encontro hoje, aqui,
valores novos, que mantêm a tradição do serviço desinteressado à
causa pública e fortalecem a vida parlamentar do país. Neste recinto
ilustre, como no do Senado Federal, travei duras pelejas. participei
de fortes entreveras, mantive acesos debates. De tudo isso conservo
apenas a consciência do dever cumprido e as agridoces lembranças
que povoam o espírito de quem acompanhou, por tantos anos e tão
de perto, o desenrolar da vida politica nacional. Não guardo nenhum
ressentimento nem conservo quaisquer rancores e espero em Deus
não tenha deixado cicatrizes nos corações que haja porventura
agravado no calor das lides cívicas.
Sob a inspiração desses ideais de bem servir aos altos interesses
nacionais, atendo prazerosamente à convocação desta ilustre Casa, ·
"a fim de", como diz o oficio que tive a honra de receber, "prestar
esclarecimentos sobre o incidente de fronteiras entre o Brasil e o
Paraguai".
Desde que surgiu êssc incidente - melhor serâ dizer apenas
•·caso" -, os círculos governamentais competentes lhe têm
dedicado tôda atenção necessária e o têm discutido amplamente. De
minha parte, cônscio da importância do assunto, tenho procurado
manter a opinião pública informada, mediante entrevistas e
declarações formuladas à imprensa dentro das normas de moderação
e clareza que são apanágio e tradição do ltamarati. Com êsse
objetivo forneci, tão logo foi materialmente possível, aos presidentes
e ~deres das duas Casas do Congresso, bem como a cada um dos
membros efetivos de suas respectivas Comissões de Relações
Exteriores, cópia da nota passada à Chancelaria paraguaia por nosso
Embaixador em Assunção em 25 de março último. Posteriormente,
no curso das visitas que tive a honra de fazer àquelas duas
Comissões, a 19 de abril último, fiz, numa e noutra, de improviso,
uma exposição sobre o caso, o qual voltou a ser discutido, na
Comissão de Relações Exteriores desta Casa, no dia 27 do mesmo
mês, quando do comparecimento à mesma do ilustre "Embaixador
João Guimarães Rosa", Chefe do Serviço de Demarcação de Fron·
teiras do Jtamarati, que, em exposição extensa e certamente douta,
deu seu depoimento sobre o assunto e respondeu às indagações que
lhe foram feitas. Por fim, hã poucos dias, pus à disposição das
Comissões de Relações Exteriores das duas Casas, para orientação
de seus membros e dos demais Senhores Senadores c Deputados,
algumas coleções completas das notas trocadas sobre o caso em
apreço pelo Governo do Paraguai e o nosso.
Dentro desse espírito de colaboração entre o Jtamarati e o
Congresso Nacional, procurarei expor a Vossas Excelências os ante·
cedentes históricos e os fundamentos jurídicos do caso em aprêço,
mediante uma indicação de como foram lixadas e demarcadas as
fronteiras entre o Brasil e o Paraguai, de quais são as alegações
infundadas que nos tem feito aquela República irmã e, por fim, de
nossa disposição presente e nossa nrme esperança de que o caso
esteja encerrado. Dada a complexidade de um ou outro aspecto da
questão, peço a Vossas Excelências que se abstenham de apartear·
me, na certeza de que, terminada a exposição, terei prazer cm dialo·
gar com Vossas Excelências até o limite máximo de minha capacida·
de e du paciência desta Casa, que sei generosa .
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dn fronteiru constituid:t ·pelo Rio Paraguai, no trecho
compreendido entre a foz do Rio Apa e o desaguadouro da
Bnia Negra."
1': o que f:tz o artigo )Q do Tr:ttado de 1927, que reza:

A fronteira entre o Brasil e Paraguai, que há anos está
definitivamente demarcada, foi fixada por dois atas internacionais
bilaterais: o Tratado de Limites concluído em Assunção, a 9 de
ja~eir.o de 1872, e o Tratado de Limites Complementar de 1872,
. "Da connuência do Rio Apa, no Rio Paraguai, até a
concluído no Rio de Janeiro, a 27 de maio de 1927.
cntruda ou dcsaguudouro du Baiu Negra, a fronteira entre os
O Tratado de 1872, assinado juntamente com o Tratado de Paz
Estudos Unidos do Brasil c a República do Paraguai é
e Amizade Perpétua que deu por finda, oficialmente, a lamentável
formudu pelo {tlvco do Rio P:traguai, pertencendo a margem
gu~rra. q;~e nos vimos compelidos entre 1865 e 1870, delimitou
csqucrd:t :to Brasil c a margem direi !:i ao Paraguai."
nossa fronteira com o Paraguai desde a foz do Rio Iguaçu no Rio
Paranil até a foz do Rio Apa no Rio Paraguai, assim a definindo em
E o artigo 2Y do mesmo Tratttdo, para evitar dúvidas quanto ao
seu ar(. 1Y:
sentido da cxprcssiio "úlvco", o que se fazia necessário para deter"O tcrritór·io do Império do Brasil divide-se com o da minar o domínio sobre as ilhas existentes ao longo do Rio Paraguai,
República do Pamguai pelo álveo do Rio Paraná, desde onde disse que a linha dti fronteira seguiria o "meio do canal principal do
começam us possessões brasileiras na foz do lguaçu, até o rio, de maior profundidade, mais fácil e franca navegação, reconheSalto Grande das Sete Quedas do mesmo Rio Paraná;
cido no momento du demarcação", ucrescentundo que "as ilhas que
Do Suite Gmnde dus Sete Quedas continua a li~ha di- se formarem posteriormente it d:tta da distribuição geral das mesmas
visóri:t pelo mais :dto da Serra de Maracaju, até onde ela serão denunciadas por qualquer das p:trtcs contrawntes e se furá a
linda:
sua udjudicuçito de :tcordo com o critério estabelecido no present~
Daí segue cm linha retu, ou que mais se lhe aproxime, artigo".
pelos terrenos m:tis elevados, a encontrar a Serra Amambaí:
Demarcação da Fronteira Brasil-Paraguai
Prossegue pelo m:tis alto desta Serra, até a nascente princip:d do Rio Apu, c baixa pelo álveo deste até sua foz, na marDennida por um ou m:tis tr:ttados u linha de fronteira entre dois
gem orkntul do Rio Puraguai:
puiscs, cstú expresso o ncordo de ambos quanto it extensão de seus
Todas as vertentes que correm para norte e leste pertenterritórios n:t ítrca comum de confrontação, mas é mister, sob pena
cem ao Brasil c as que correm para sul e oeste pertencem ao
de inocuidade óbvia, transrortur puru o h:rreno a lin'hu estipulada.
Paraguai:
Esse é o tr:tb:tlho d:t dcm:trcaçiio, :1 qu:tl m:t tcri:tliz:t os tr:ttudos de
A Ilha do Fecho dos Morros é domínio do Brasil":
limites, tu! como o Poder Executivo f:tz cumprir os :nos emanados do
Assim. pelo Tratado de Limites de 1872, ficou perfeitamente Legislutivo.
No caso do Trut:tdo de 1872, isso foi feito pclu Comissão Mista
delinidu u linhu de fronteira entre o Brasil e o Paraguai em toda a
extensão cm que, nu época, os dois países de fato confrontavam, isto Demarc:tdora dctcrminad:t pelo próprio Tr:tl:ldo e reunida entre
é- v:dc u pena repetir-. da foz do lguaçu no Rio Paraná à foz do 1872 c 1874, cujo meritório c c:tbal trnbulho cstú registrado cm 18
1'.pu no Rio Puruguai. Todavia, para além do prolongamento seten- nt:ts :tssin:td:ts pelos comiss{trios dos dois p:IÍscs, bem como em
trion:d dessa linha, a região denominada Chaco, situada a oeste de planl:ls c numa cart:t gcr:tl por eles conjunt:tmcnte preparadas e
nossu fronteint, cr:t objeto de contestação entre três países, a um autcntic:td:ts. Atendo-se estrita c escrupulosamente ao Trawdo de
tempo vizinhos e amigos do Brasil, a saber, o próprio Paraguai, a 1872, como lhes compcti:t c for:t recomendado pelos governos resArgentina c a Bolívia, circunstância que impossibilitou os negocia- pectivos, os dois comiss{trios percorreram o trecho de fronteiru que
dores brasileiros c paraguaios em 1872, chefiados por Cotegipe e tinhttm de dcm:trc:tr, de um:t ponlti li outr:l, ao longo de dois anos de
Loizugu, respectivamente, de definir a linha fronteiriça comum além penosos trabalhos, no curso dos qu:tis ch:tnturum 6 marcos, u saber,
da connuéncia dos Rios Apa e Paraguai. A Argentina desistiu de n:t B:trr:t do Rio Ap:t, n:t connuénci:t acim:t do Pusso de Bela Vista,
suas pretensões sobre o Chuco em 1878, mas as pretensões bolivianas n:t c:tbcccir:t princip:tl do Ap:t no br:tÇL) sul, no ch:tm:tdo Potrciro de
sô foram afastadas, jil neste século, depois da chamada Guerra do Julho, nu cabcccir:t principal do 'Rio lgatcmi e n:t cabeceira do Rio
Clwco, pelo que não é de estranhar que, só muito depois de 1872, lbicuí, :tlém de :tssin:tl:trcm 20 pontos astronomicamente dctertenha sido delimitado esse trecho final de nossa fronteira com o min:tdos. :1 s:tbcr, Porto d:t Guardu Estrclu, Forte São Carlos, Porto
Paraguai. Em 1911, 1922 e 1924, tentou o Brasil fazê-lo, dentro do da Guurdu Obscrvaçiio, Porto da Guarda Quem Vive, Barr:t do Rio
objctivo consagr:tdo por Rio Branco de resolver ou evitar definitiva e Pcdr:t de C:tl, P:tsso de Bcl:t Visw. Gu:trda Oliva. Porto T:tcuru-pitú,
pacilicamcntc todas as questões fronteiriças. Só em 1927, no entanto, 3', 2• c I• cubcceiras do Apa·do bruco norte, Cerro Corá, Ponta
se tornou possível o jú mencionado Tratado de Limites Comple- Porã, Lagoa do Mato, c:tbeceira norte do lgatemi, cabeceira sul do
mcnllir do de 1872, firmado pelo então Chanceler Otávio Man- lp:tné, Acampamento nY 31 (na pic:tda pma o salto), Capão da
g:tbcir:t c pelo rcprcscnl:lnte plenipotenciário paraguaio Rogélio Observvação, Salto das Sete Quedas e Barru do lguuçu.
O progresso dos tntb:tlhos d:t Demarctu;ito 1872/74 foi registraIb:trr:L
Esse tr:tltido complementar - vale atentar nessa qualificação! do passo :1 p:tsso tws 18 :tltis l:tvr:tdus u p:Htir de 16 de agosto de
- cm n:tda pós cm c:tus:t a primitiva linha de limite, tal como 1872. qu:tndo os dois comissúrios rculizarmn sua primcir:t confcréndclinida pelo Trutado de 1872 c, como assinalarei adiante, materia- cia, :tté 24 de outuhro de IS74, quando teve lugar a 18• c última
liz:td:t pela Demarcação de 1872/74. O novo tratado tão-só e unica· Conferência, de cuju al:i transcrever os seguintes trechos:
mente tr:ttu de seu prolongamento, isto é, da linha de limite sobre o
" ... com o fim de encerrar-se os trabalhos da comissão,
Par:tgu:li, entre a foz do Ap:t e o desaguadouro du Baía Negra. 1': o
assinando-se a carta geral da fronteira, levantada e organique conslli ubunduntcmcnte de seu preâmbulo, que diz:
zada para servir de documento da demarcação a que acaba
de proceder-se.
" ... dcscj:tndo completar a determinação da linhà de
frontcir:t entre os respectivos territórios dos países, já
dclinitivmncntc esltlbclccid:t no trecho que vai da foz do Rio
"Nestas curtas está representada, por uma faixa de cor
lguuçu no Rio P:tranú até a foz do Rio Apa no Rio Paraguai,
amarela do lado do Brasil C' encarnada do ludo do ·Paraguai, a
conforme dispõe o artigo 11• do Tratado de Limites firmado
linha de limite, desde a burra do Rio lguuçu no Paraná até a
cm Assunçiio, :tos 9 de j:tnciro de 1872, resolveram celebrar
do Apu no Paruguui, seguindo o truço prescrito nus ins·
um Tr:ttndo de Limites complcmentur de 1872, para a parte
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-204truções dadas pelos dois governos, de acordo com o Tratados
de Limites de 9 de janeiro de 1872.

Essas plantas parciais e a carta geral, bem como as atas
de conferências da comissão comprovam a todo tempo a rea·
lização da demarcação da fronteira dos dois países, baseada
no tratado de limites de 9 de janeiro de 1872, ficando deslindada a mesma fronteira de conformidade com esses
documentos.
Em seguida foram trocadas mútuas congratulações entre
os Senhores chefes e membros das duas comissões pela feliz
conclusão de seus trabalhos e harmonia com que viveram,
executando tão árduos serviços, segregados da sociedade por
mais de dois anos, mas satisfazendo, com esses sacrifícios
pessoais, as aspirações de seus governos, que tendem sempre
a estreitar os laços das mais harmoniosas relações dos dois
Estados, para o que a fixação da frontcirP cooperará
sempre."
Como é fácil ver pela leitura desses trechos da Ata IS• e última
conferência da comissão demarcadora que operou de 1872 a 1874, encerrados seus trabalhos, concluída e terminada ficou a· demarcação
determinada pelo Tratado de Limites de 1872, demarcação essa que
não foi postu cm dúvida pelos dois países até 1927, ano em que veio a
ser expressamente confirmada pelo Tratado de Limites Complementar de 1872.
A validade da Demarcação de 1872/74 c a veracidade de sua
confirmação pelo Tratado de 1927 ressaltam não só do preâmbulo
desse último tratado por mim já citado. como também do artigo 39
do mesmo, que, ao instituir uma comissão demarcadora. não a in·
cumbiu de tocar na linha Foz do lguaçu - Foz do Apa "já definiti·
vamente estabelecida" c limitou seu campo demarcatório ao ''Rio
Paraguai, com suas ilhas e canais, desde a connuéncia do Apa até o
desaguadouro na Baía Negra".
Em obediência à determinação do parágrafo único do artigo 39
do Tratado de 1927, firmou-se no Rio de Janeiro. com data de 9 de
maio de 1930, um ajuste- o "Protocolo de Instruções para a De·
marcação c Caracterização da Fronteira Brasil-Paraguai"- que: diz.
cm seu preâmbulo:
"Os Governos da República dos Estados Unidos do
Brasil e da República do Paraguai. no intuito de dar cumpri·
mento ao estipulado no parágrafo único do artigo terceiro do
tratado de limites. complementar de 1972, firmado no Rio de
Janeiro, a 21 de maio de 1927, e, por outro lado, no de atcn·
der a necessidade de serem reparados alguns dos marcos da
fronteira entre os dois países, demarcada de 1872 a 1874. por
uma Comissão Mista Brasileiro-Paraguaia, de serem
substituldos os marcos da mesma fronteira. que hajam desaparecido, e de serem colocados marcos intermediários nos
pontos que forem julgados convenientes, resolveram celebrar
o presente ajuste, no qual todas essas providéncias se acham
indicadas."
Um exame, até mesmo perfunctório, do Protocolo de Instruções
de 1930 não deixa dúvidas quanto à intocabilidade da demarcação
feita de 1872 a 1874, só cabendo à nova comissão mista, a par do
objetivo precfpuo de demarcar o trecho de fronteira correspondente
ao Rio Paraguai, a função acessória de melhor caracterizar ou de
densificar a linha de fronteira já demarcada. Por isso mesmo, o
artigo 29 do Protocolo de lnstruçõe~ de 1930 dispõe: que as comissões
designadas pelos dois pulses,
" ... se reunirão em Assunção, no dia )9 de julho de: 1930,
c aí constituirão uma Comissão Mista de Limites e de
Caracterização da Fronteira Brasil-Paraguai."

A utuul Comissão Mislti, é, pois, "de Limites", (podia ter-se dito
"demarcadora", mas nem isso se fez.!) - para a demari:'1tção dos
limites definidos no Tratado de 1927, assim como o "de caracteri·
zação"- para a fronteira, no dizer do mesmo Tratado de 1927, "jí1
definitivamente estabelecida".
A função caracterizadora da atual Comissão Mista. no que diz
respeito à demarcação de 1872/74, é bem precisada no artigo 10 do
Protocolo de Instrução de 1930, que, além do encargo de proceder.
",,à reparação ou substituição dos marcos da fronteira
comum, demarcada de 1872 a 1874, que estiverem danifi·
cados ou destruídos, mantendo suas respectivas posições,"
se limita u dispor que,
"observadas as prescrições do tratado de limites de 9 de
janeiro de 1872, e o que se contém na ata da 18• e última con·
feréncia da comissão mista executora do dito tratado de
J872, assinada em Assunção a 24 de outubro de 1874, construirá novos marcos, entre os já existentes, nas terras altas da
referida fronteira, indicadas naquele tratado, de modo que
cada trecho da linha divisória fique definido por uma poli·
gonal retilínea, caracterizados seus vértices pelos marcos
existentes e pelos que forem construídos, cumprindo que de
qualquer deles se possam a vista r, diretamente e a olhos desarmados, os dois contíguos."
A atual Comissão Mista substituiu cinco dos seis marcos chan·
tados pela comissão demarcadora do Tratado de 1872, registrando·a
cada passo a coincidência da posição dos marcos novos com a~dos
originais. Além desses cinco marcos, considerados especiais ou de
primeira ordem, a atual Comissão Mista construiu nas localidades
geminadas de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero um "marco grande" ou "monumental", exigido pela natureza urbana da linha fron· '
teiriça a caracterizar naquele ponto, tendo ainda levantado, sempre
na linha da demarcação de 1872/74, 817 marcos do tipo de "segunda
ordem" e 43 marcos do tipo de "segunda ordem especial". Trata-se
dum trabalho meritório, possibilitado pelo desenvolvimento econô·
mico e técnico dos dois países e feito necessário pelo progresso ecoló·
gico de nossas zonas fronteiriças. Está esse trabalho por terminar, faltando apenas pequena extensão de cêrca de 20 qullômetros, no trecho fi·
nal que ni da Serra de Maracaju ao Salto Grande das Sete Quedas, e
o Brasil não tem, nem jamais teve, interesse em procrastinar o bom
termo desse empreendimento brasileiro-paraguaio, não havendo a
menor dúvida de que a fronteira entre os dois países está inteira e
definitivamente demarcada, pois a caracterização ainda nio concluída
nunca visou, nem poderia visar, a qualquer alteração de nossa linha de
fronteira.
A Pretensão do Governo Paraguaio e sua Infundada Argumentação
Contra essa conclusão, iniludível à luz do direito internacional e
dos fatos históricos, levantou-se subitamente o Governo paraguaio,
quase um século após o Tratado de Limites de 1872, vários decênis
;Jpós o Tratado de Limites Complementar de 1927, que expressa·
mente confirmou. tanto o tratado anterior quanto sua demarcação.
Efetívamente, ao contrário dos fatos irrecusáveis que expus a Vossas
Excelências, apresentou-nos o Governo paraguaio, em 1962, a pretensão de que aquele trecho final da linha fronteiriça demarcada em
I872/74 e mandada apenas caracterizar em 1930, não foi ainda
inteiramente demarcado, correspondendo, pois, a um território cujo
domlnio seria ainda passivei de dúvida.
Nosso Goversno tem deixado perfeitamente clara a posição, coe·
rente: com o direito e os fatos históricos, de que não existe questão de
fronteira entre os dois países irmãos, mas vale a pena examinarmos
aqui, para orientação de Vossas Excelências, a argumentação em que
procura fundar-se a pretensão do Goversno parag'uaio e que se
concc:ntru nos seguintes elementos:
I,Y - a Demarcuçào de 1872/74 teria sido uma obru
precária c os governos dos dois pulses teriam reconhecido a
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efetivur, em 1930, a constituição duma nova comissão mista
de limites;
2,9 - dada a fixação do Salto Grande das Sete Quedas
como um dos pontos necessários da linha fronteiriça entre os
dois países e seu reconhecido caráter de "Imenso marco natural", implicaria a menção do mesmo um conjunto ou unidade hidrográfica;
39 - os demarcadores de 1872/74 ter-se-iam equivocado, no ponto do encontro da Serra de Maracaju com o
Salto Grande das Sete Quedas, ao traçar no terreno a linha
demarc•ltória pelo "mais alto da Serra de Maracaju", linha
essa que, segundo o Governo paraguaio, corresponderia
passar por um elemento daquela serra mais ao norte do constante nas atas daaueles demarcadores.
O Governo paraguaio admite a validade e os termos do
Tratado de Limites de 1872, embora, em sua mais recente
comunicação ao nosso Governo sobre o assunto, o inquine
de "vícios de gestação, consentimento e ratificação" , alegando que ele foi firmado enquanto forças brasileiras ainda
ocupavam o território paraguaio e de conjunto com "Tratado de Paz que concluiu uma guerra injusta, em virtude da
qual se despojou a República do Paraguai de extensos territórios, depois de se exaurirem suas riquezas nacionais e de se
dizimar sua população". Nosso Governo não deseja entrar
. em discussões sobre as origens e a históoria da infeliz guerra
que confrontou o Brasil com o Paraguai e se alegra de que o
Governo daquele país acate a validade do Tratado de Limites
de 1872 e declare não ter a disposição de pô-la em dúvida,
Não procede, porém, a alegação de que aquele tratado padeça
de vícios, como não procede a insinuação de que o Brasil se
tenha servido da derrota paraguaia em 187Ú para despojar
aquele país de parcela de seu território. Com efeito, se vício
tivesse tido a formulação daquele tratado, como se explicaria
que, em 1927, após mais de 50 anos de paz e em pleno regime
de boa convivência e cooperação, outro governo paraguaio tenha assindo novo tratado de limites, expressamente dito
complementar do anterior e que o ratificou da maneira mais
clara e ampla? Quanto àquela insinuação, sua injustiça nui,
sem dúvida, primeiro, dos próprios termos do Tratado de
Aliança que firmou o Brasil, no qual nos dispusemos a não
plciteur um só centímetro quadrado a mais daquilo a que
sempre julgamos ter direito, e segundo, do fato de que, ao discutir o tratudo de limites assinado em 1872, abrimos mão de
fazer nossa fronteira pussur pelo rio lgureí e concordamos em
que ela se limitasse mais ao norte pelo Salto Grande das Sete
Quedas, .wl como pleiteou o negociador paraguaio. Isso significa que, potência vencedom numa guerra que não iniciamos,
uceitou o Brasil menos do que untes julgava ser seu direito!

Para sustentar a precariedade da Demarcação de
1872/74 e a alegada disposição por parte dos dois governos
de revê-la e completá-la, sustenta o Governo paraguaio que
os demarcadores daquela época não precisaram o traçado da
linha fronteiriça sobre o terreno, limitando-se a colocar 6
marcos e a assinalar 20 pontos astronomicamente determinados, do que resultaram grandes distâncias entre cada par de
marcos ou pontos consecutivos. Não procede tal alegação
porque essa era a prática naquela época, sobretudo quando
se tratava de áreas pouco populosas e quando eram relativamente escassos os recursos empregados na obra demarcató·
ria. A colocação de marcos próximos uns dos outros- se possl·
vel, lntervlslvels - é critério recente, das demarcações dos
últimos cinqUenta anos, imposto pelo desenvolvimento da
vida nas regiões fronteiriças, enquanto a existência de grandes
distâncias entre os marcos eram comum nas antigas demarca-

ções (na primitiva demarcação terrestre entre o México c os
Estados Unidos, por exemplo, havia intervalos de cerca de
até 100 milhas). Nada de estranhar, pois, que do Marco do
lbicuí à S• Queda do Salto Grande- ãrea que, em especial,
teria sido insuficientemente demarcada - houvesse uma
distância de cerca de 135 km sem marcos intermediários! E
não há nenhum fundamento para dizer-se que os governos
dos dois países se tenham disposto a rever ou completar a
Demarcação de 1872/74 quando pactuaram, em 1927,
encarregar de "outros serviços" a comissão mista de limites
criada pelo tratado complementar firmado naquele ano:
tendo expressamente consagrado a linha fronteiriça traçada
pelo Tratado de 1872 e demarcada de 1872 a 1874, a intenção
dos dois países, na parte referente ao trecho da fronteira
entre a foz do lguaçu no Paraná e a do Apa do Paraguai, foi
tão-somente a de denslficar ou melhor caracterizar a linha já
demarcada, mediante a colocação de marcos secundários, a
fim de atender, tanto quanto possível, à conveniência, só
então configurada, de serem os marcos intervisíveis.
Pretende o Governo paraguaio que a atual Comissão Mista de
Limites e Caracterização de Fronteira seja uma comissão .demarcado·
ra com atribuições comparáveis às que tiveram os demarcadores de
1872/74, o que não corresponde, de nenhum modo, à definição da
competência da mesma, seja no Tratado de Limites Complementar
de 1927, seja no respectivo Protocolo de Instruções de 1930. Pior do
que isso, pretende o Governo paraguaio, nesse particular, valer-se da
circunstância de terem os delegados da atual Comissão Mista de
Limites usado as expressões "demarcar" e "demarcação" em sentido
algo lato, como se elas se aplicassem à sua tarefa. caracterizadora. E
óbvio, porém, que o emprêgo eventualmente impróprio de tais termos não pode ter força modificadora, nem efeito derrogatório do
Tr:~tado e do Protocolo de Instruções que criaram a Comissão Mista, mesmo porque, até nos dicionários tais palavras cobrem faixa
mais ou menos larga de significados.
Quunto ao segundo urgumento do Governo paraguaio, o que se
verifica, pelo exume da documentação oficial dos idos de 1872/74, ê
que tanto us partes contratantes do Tratado de Limites de 1872 quanto os comissários executores do mesmo consideraram, realmenté, o
Salto Grande d:~s Sete Quedas como um marco natural, mas, ao se
referirem ao limite que deveria ser estabelecido no terreno ou que estava sendo demurc:~do, sempre· o mencionaram como um ponto
determin:~do, como não podia, aliás, deixar de ser, uma vez que a
fronteint corre necessúriamente ao longo de uma linha. Por isso mesmo, m1 Alll d:~ 17• Conferência estão registradas a latitude e a longitude desse poato. Além disso, da análise das Atas da 16• e da 17•
Conferência pode-se concluir que o ponto extremo oriental da
"linh:~ sec:~" de limite que segue pela Serra de Maracaju, se situa na
. murgem direit:1 do Rio Pur:mú, defronte da S• e mais importante das
Sete Quedas.
· Rebutidus as duas primeiras linhas de argumentação do
Governo puraguaio, resta ver a alegação de que os demarcadores de
1872/74 se terium equivocado na determinação, no terreno, da linha
divisória oeste-leste, :10 longo da Serra de Maracaju, na zona em que
a mesm:~ utinge o Rio Paraná.
Preliminarmente, essa alegação se choca de forma frontal, dada
a conseqOênciu que paru ela pretende o Governo paraguaio, com a tese jurídicu irrecusável de que toda demarcação, uma vez aprovada
pelos governos interessados, é definitiva e imutável, salvo acordo
expresso em contrário: subordinar uma demarcação a flutuações, ao
subo r do uparecimento de novos dados ou de aperfeiçoamento de re·
cursos técnicos, seriu expor as fronteiras internacionais a uma permanente indeterminação, que obraria contra as normas da boa
convivênci:~ entre us nuções.
Podemos, no entanto, admitir, ad argumentandum- e só assim
porque fronteira demarcada é fronteira definitiva!- a pretensão do
Governo puruguuio de que os demarcudores de 1872/74 não teriam
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observado corretamente a disposição "pelo mais alto da Serra de
Maracaju" do artigo I~ do Tratado de 1872 e deveriam ter seguido,
em seus trabalhos, uma linha daquela serra situada mais ao norte-.
a qual aquele Governo pretende agora chamar de "ramal norte" c
que tem como ponto terminal um ponto acima da I• Queda ou seja,
cêrca de 2 km acima da 5• Queda. Ora, essa simples circun~tância já
invalida a tese em apreço por não haver dúvida de que o ponio terminal da linha divisória sobre a Serra de Maracaju tem de estar cm frente da 5• Queda, cm local determinado na Demarcação 1872/74. Não
houve qualquer equívoco por parte dos demarcadores dos dois
países, os quais, aliás, se ativcram às instruções recebidas de seus
governos respectivos e marcaram a linha divisória por cima da massa principal daquela serra, até o ponto onde ela se desvia para o sul
e, daí, pelo dorso do esporão dessa massa principal, cujo prolongamento vai projetar-se no Paraná bem na direção da 5• Queda. O que
o Governo paraguaio agora pretende que seja o ramal norte
mencionado nas instruções de i 872 não é um ranial, mas apenas
uma ramificação do verdadeiro ramal norte observado pelos demarcadores: ali:m de não se dirigir à 5• Queda, ele é atravessado, antes
de lançar-se no Paraná, por um banhado e não pode, de modo
algum, ser tido como formador dos saltos, tal como deveria ocorrer e
ocorre com o esporão seguido pelos demarcadores. Observando-se
as dimensões das ramificações da Serra de Maracaju, verifica-se que
o presente "ramal norte" do Governo paraguaio é, na realidade um
contraforte, pelo que não é de estranhar que aponte cotas de elevação mais elevadas que as da massa principal, ponto em que, também
sem razão, insiste o Governo paraguaio, o qual parece não atentar
para o fato de que a interceptação desse contraforte por um banhado. antes de chegar ao Paraná, contraria a noção de "linha seca",
que não pode deixar de ser observada. Se tivesse vingado o critério,
ora pretendido pelo Paraguai, de considerar-se apenas e de forma
absoluta a determinação ''pelo mais alto da Serra", não se teria tal
"linha seca" c ter-sc-ia suprimido c revogado outra determinação do
mesmo Tratado de 1872, contida na alínea 4• de seu artigo )9, a saber, a observância do dlvordum aquarum, pôsto que o Tratado atribuiu ao Brasil todas as vertentes que correm para o Norte e Leste e
ao Paraguai as que correm para o Sul e Oeste.
Não me seria difícil seguir apontando falhas c incongruências na
argumentação que nos tem apresentado o Governo do País irmão e,
como transparece da parte inicial de minha exposição, será difícil
que apr~-scnte ele outros e melhores argumentos. Esta exposição,
porém, já vai longe c me falta ainda dar a Vossas Excelências
algum:ts indicações sobre como surgiu e se tem desenvolvido o
presente caso. Por isso passo a essa terceira e última parte.
Origem e DesenYolvimento do Caso em Apreço
Pode ser que o presente caso tenha ráiZes imediatas anteriores a
1962, mas não me compete examinar tal possibilidade, nem a
admito, dadas as felizes relações que brasileiros e paraguaios vimos
mantendo c desenvolvendo hã já tanto tempo. Para o Governo brasileiro, o caso cm apreço teve início com a nota que, a 12 de março de
1962, a Embaixada do Paraguai no RJo de Janeiro passou ao ltamamti, perguntando se era verdadeira a no1Jcia, publicada cm jornal
carioca, de que o Ministério de Minas e Energia havia contratado os
serviços dum escritório técnico. para fazer um estudo preliminar
sobre o aproveitamento hidrclé:trico do .Salto das Sete Quedas. Já
nessa nota, sustentou aquela Embaixada ,o condomínio de seu país c
do Brasil sobre o conjunto das Sete Quedas, conrl rnínio esse que,
em seu dizer, ficaria estabelecido com a conclus'
aprovação das
..operações de demarcação de limites e cara.cterii... ;à o de fronteiras
que atualmente realiza a Comissão Mista de Limite: :; de Caracte·
rização d:1 Fronteiru Paraguai·Brasil".
·
O ltamurati respondeu a 19 de setembro do mesmo ano por
nota à Embaixudu do P:traguai, na qual foi logo anunciada a
legitima posição brasileira quanto à perfeita e definitiva demarcação
de nossas fronteiras com o Paraguai c, por i~'u mesmo, quanto à
indiscutível posse que o Brusil tem sohrc " ., .;junto do Salto das
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Sete Quedas. Quanto, pori:m, ao aproveitamento daquele Sul to, logo
tornou o Brasil patente no Paruguai sua franca e amistosa disposição
de fazê-lo participur "du utilização dos recursos energéticos e de
quaisquer outros a explorarem-se no referido Salto, se em tal sentido
for solicitado pelas autoridades paraguaias".
A essas primeiras notas sucederam-se, eni espaços irregulares e
algumas vezes já quando era lícito esperar-se que o assunto tivesse
sido encerrado diversas outras comunicações do Governo p'araguaio,
que, de forma cada vez mais extensa, reiterou sua argumentação
sem, na prática, aduzir elementos verdadeiramente novos. Sua
última nota foia passada por sua Chancelaria à Embaixada do Brasil
em Assunção, a J4 de dezembro de 1965, que sumariza a posição do,
Governo paraguaio e à qual nossa Embaixada deu resposta, por
instruções do ltama'rati, a 25 de março último, em nota tão serena
quanto calara, tão sobranceira quanto positiva, que merece a
atenção do povo brasileiro, especialmente de seus ilustres representantes reunidos nesta Casa do Congresso.
1:: certamente do conhecimento de Vossas Excelências que,
desde que veio a público o presente caso, tem havido no Paraguai
uma sucessão de manifes>ações de exacerbado nacionalismo,
algumas das quais têm feito tábua rasa dos notórios c comprovados
sentimentos de amizade do Brasil pelo Paraguai, quando não têm
chegado a constituir lamentável agravo a nosso País, seja mediante
desconsiderações à nossu Embaixada em Assunção, seja, até,
mediante criminoso desrespeito a nosso pavilhão. Esse ambiente,
para nós penoso, tem sido incitado por uma campanha ampla e sistemática de ataque ao Brasil na imprensa paraguaia, sendo de
lamentar que, por vezes, representantes diplomáticos paraguaios em
capitais deste hemisfério se tenhum feito eco ou coincidido mais ou
menos veladamente com essa campanha, que nada constrói e, cer-~
ta mente, não nos atemoriza.
De nossa parte, sem quebra de nossa dignidade, temo-nos
limitado quase a prestar ao Governo paraguaio os esclarecimentos
que têm suscitado suas diversas comunicações, sustentando sempre
nosso direito inarredávcl, mas assegurando infalivelmente nossa
disposição de termos a associação do Paraguai no aproveitamento
do Salto das Sete Quedas. Em mais de uma vez, recorremos a canais
especiais para significar ao Governo paraguaio essa boa disposição e
reiterar-lhe que jamais tivemos nem temos qualquer intenção de ferir
os interesses legítimos ou os sentimentos do nobre povo paraguaio. E
chegamos, cm outubro de 1965, a admitir até a possibilidade de
arbitramento internacional sobre a caracterização de nossa fronteira,
em seu pequeno trecho ainda inconcluso.
Nossa atitude tem sido uniformemente tranquila e confiamos
em que o presente caso se resolverá amistosamente. Por isso em
nenhum momento revidamos ou deixamos de desencorajar qualquer
revide aos agravos que nos tem sido lançados no Paraguai. Lamentamos muito, assim, que, em março do ano passado, sem o conhecimento de nossas autoridades, cerca de 100 paraguaios, entre civis e
militares, bem como soldados armados, se tenham deslocado para
um ponto aproximadamente a 2 km da linha de fronteira - em
território brasileiro, portanto - onde, em ostensiva cerimônia
Cívica, hastearam a bandciru paraguaia, cantaram o hino paraguaio e
declararam, em discursos in namados, ser paraguaio tal território.
Também lamentamos que, em abril de 1965, tropas do Exército e da
Polícia do Paraguai se tenham apoderado de uma viatura, que estava
em território brasileiro, na rl'gião de Antonio João, e guardada por
três soldados do Exército brusileiro, Lamentamos ainda que, no dia
28 de setembro de 1965, o Major Emilio Meza Guerrero, delegado
paraguaio nu atual Comissuo Mista de Limites, tenha trazido a
Porto Coronel Renato uma comitiva de 10 pessoas, vindas do
Paraguai, entre elas o embaixador e um adido militar da Espanha
cm Assunção c, nessa ocasião, tenha· interpeludo desairosamente a
autoridade militur brasileira "pelo fato de estar cm território que os
ptlruguaios considerum como nuo demarcado".
Ante esses fulos, que suo por mim citudos apenas para orientação de Vossus Excclêncius, é perfcitumentc compreensível a única
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brasileiro e que consistiu na colocação naquela área, cm ponto
situado indiscutivelmente dentro do território brasileiro, de um
pequeno destacamento militar, de capacidade meramente simbólica,
Lamentamos muito que o Governo paraguaio se declare afrontado
com esse diminuto contigente militar e, por isso, reiteradamente lhe
temos declarado que o mesmo "não pode representar inconveniente
ou prejuízo algum para o país amigo e, que sua presença nem de
longe poderia denotar propósitos de pressão, coação ou represália
por parte do Governo brasileiro".
Conclusão
Somos um país pacífico, amante do direito e da: justiça, sempre
disposto a colaborar com todos os membros da comunidade internacional, mormente nossos vizinhos e demais companheiros de
hemisfério. Nunca recorremos às armas para o engrandecimento de
nosso território ou qualquer outro fim não-defensivo e delimitamos
nossas fronteiras pacificamente, seja mediante negociações bilaterais
seja mediante arbitramentos internacionais.
Somos, porém, um país soberano, cônscio não só de nossos
deveres, mas também de nossos direitos. No caso presente, vejo entre
os primeiros o encargo de preservar a obra política de nossos
antepassados e o território que nos legaram. E entre os segundos está
. iniludivelmente a faculdade de colocar destacamentos militares em
qualquer ponto de nosso território, onde quer que sintamos ameaçada a segurança nacional, as~im como podemos removê-los quando, a
nosso juízo, se tornem desnecessários. Esperamos que o Governo
paraguaio se convença de nossa boa disposição e da sinceridade com
que lhe oferecemos juntar-se a nós para em benefício de nossos
povos irmãos, conjuntamente explorarmos quaisquer recursos que
ofereça o Salto das Sete Quedas. Não queremos polémica ou divergência de nenhuma espécie com o Paraguai, a cujo povo nos sentimos fraternalmente ligados e ao qual renovo, neste instante, do alto
desta tribuna, a expressão de meu maior apreço.
Concluindo minha exposição, agradeço a atenção com que me
honraram Vossas Excelências e ponho-me à sua disposição para
quaisquer esclarecimentos adicionais. Decidi fazer esta exposição em
sessão pública e sem nenhuma reserva, para comprovar a sinceridade
e a honestidade dos propósitos que têm guiado nosso Governo no
acompanhamento e diligenciamento do caso em apreço. Decidi-o
também, no entanto, porque, ntste momento, falando como Ministro das Relações Exteriores, não distingo afiliações partidárias entre
Vossas Excelências. De fato, podemos ter refregas no campo interno,
mas, frente ao mundo, devemos estar todos unidos e juntos devemos
fixar e conduzir nossa política externa.
Muito obrigado!
A ARGENTINA E A CONSTRUÇÃO DA HIDRELlTRICA DE
!TA/PU
(Discurso do Senador Arnon de Mello em 9/05/1973)

Sr. Presidente,
Venho hoje a esta tribuna tratar da pos1çao assumida pela
Argentina em face do enchimento da represa de Ilha Solteira e da
construção, concertada em convênio pelo Brasil e Paraguai, da
Usina Hidrelétrica de Itaipu. Sendo o Senado também responsável,
nos termos da Constituição, pela nossa política exterior, justo é que
nos ocupemos de tal assunto, tão importante para nós como a América Latina.
Começo por referir o passado, lembrando que o Brasil sempre
utilizou seu potencial hidráulico para gerar energia. Já em 1883,
instalávamos em Diamantina, Minas Gerais uma hidrelétrica, destinada a acionar para a mineração de diamantes; em 1884, outra em
Ribeirão dos Macacos, também em Minas Gerais; em agosto de
1889, inaugurávamos, na mesma Província, uma hidrelétrica para
iluminar a cidade de Juiz de Fora. E, por fim destaco Cubatào, que
fica a 80 quilómetros de Silo Paulo, junto, portanto, da Cidade, e tem

uma queda de 800 metros, permitindo a instalação baratíssima de
uma usina que, com duas casas de força, gera 900.000 quilowatts. A
industrialização do Estado se deveu a esse fabuloso potencial hidráulico, situado a bem dizer no centro de consumo, o que é positivamente uma dádiva.
A nossa capacidade atual de energia clétrica instalada é de
13.489.000 quilowatts, dos quais mais de 81%, ou seja, 10.974.000 são
gerados por força hidráulica. Mas muito ainda temos a fazer cm tal
setor, porque a'lé. agora só aproveitamos 9% do nosso grande potencial hidráulico, calculado em I50 milhões de quilowatts, com fator de
capacidade de 50%. Desse potencial, a metade está situada no
Nordeste, Sul e Centro-Sul, que hoje consome 80% da energia aí gerada, e grande parte do restante na Amazônia. cujas condições geográficas tornam dilicil o seu aproveitamento.
São, assim, razões históricas, geográficas c económicas que levaram o Brasil a dar preferência para a hidreletricidade.
Enquanto isso. razões históricas, geográficas e económicas se
impuseram nesse campo à Argentina para adotar posição diametralmente oposta à do Brasil. Buenos Aires, com a sua população imensa, sempre foi servida por usinas termclétricas, de início acionadas
por carvão importado. Isso se explica pelo fato de as quedas d'água
existentes no País ficarem muito distantes da Capital', e conseqUentemente se tornarem longas e caras as linhas de transcrição. Corpus,
por exemplo, de cuja construção tanto se fala hoje, está a 1.100 quilômetros de Buenos Aires.
Aproveitamento do Rio Paraná
Aludo agora, ao passado recente num levantamento dos planos
e programas que adotamos, no setor da eletrificação, para atender às
exigências do nosso desenvolvimento. Há vinte anos, tomávamos a
decisão de utilizar a energia hidrclétrica da Bacia do Paraná, onde
desde então estamos fazendo obras. Os estudos e a execução deles
foram confiados a uma equipe que também há vinte anos luta no
desempenho dessa tarefa: engenheiros Mário Bhering, John Cotrin,
Camilo Pena, Lucas Nogueira Garcez, Jorge Dias, Parigot de Souza,
Leo Pena, sem falar em Otávio Marcondes Ferraz e Mário Thibau,
ex-Ministro de Minas c Energia, que implantou a verdade tarifária,
dando, assim, suporte às empresas de energia elétrica.
Dez anos depois, cm 1963, conjuntamente com a ONU, procedemos ali a estudos mais amplos para um emp.reendimcnto global,
cuidando ao mesmo tempo de implantar com esse. objetivo uma
estrutura técnica e financeira. Fizemos, então, Furnas, fizemos a
Eletrobrás. Criamos o imposto único sobre combustíveis e lubrificantes, aumentamos as tarifas e recorremos ao empréstimo compulsôrio
de 30% sobre as contas de consumo.
Tudo isso nos deu elementos para, primeiro. construirmos
Jupiá, agora Ilha Solteira, depois Ilha Grande e, linalmc:n''te. Itaipu.
Energia Nuclear
Durante esse tempo, a Argentina não realizou qualquer obra no
rio Paraná, nem mesmo para isso preparou projetes, ainda que houvesse exercido a Presidência da República o desenvolvimentista Arturo Frondizi.
E isso naturalmente porque, possuindo petróleo e urânio em seu
território e estando suas quedas de água tão distantes de Buenos
'Aires, se mantinha firme na opção cm favor das usinas termelétricas ·
Ainda há poucos dias, aliás, o Contra-Almirante Oscar
Quihillalt, Presidente há mais de vinte anos ·da Comissão Nacional
de Energia Atómica, informava à Imprensa de Buenos Aires, como a
confirmar a predilcção do país pelas tcrmelétricas, que, até o fim de
1973, a primeira central nuclear da Argentina, \com 319 mil
quilowatts de potência instalada, estará cm funcionamento cm
Atucha, a 80 quilômetros ·da capital, e que a segunda já vai ser
construída em Córdoba, logo seguida de outras situadas cm diversos
pontos do território argentino. E acrescentou que conta a Comissão
Nacional de Energia Nuclear com três mil funcionários, entre eles
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- o que demonstra a importância que no país se atribui às aplicações pacfficas do átomo.
Segundo publicou o Boletim da Agência Internacional de Energia Atômica, o plano argentino prevê para 1978 uma central de 600
mil quilowatts; em 1979/80, a terceira central, de 600.000 quilowatts;
cm 1981/82, a quarta com 1.200.000 quilowatts, ou seja, dois reatores de 600.000 quilowatts cada um. Daí cm diante, a partir de 1982,
cm cada ano será instalada na Argentina uma ccntrâl nuclear de
1.000.000 de quilowatts para que cm 1992 disponha o país· de uma
potência nuclear de 13 milhões de quilowatts.
Usina de Salto Grande
Mercê da opção adotada, a Argentina, embora tenha assinado
cm 1950, com o Uruguai, um convênio para construir, no rio desse
n<>me, a Usina de Saldo Grande, com potência instalada de mais de
um milhão c meio de quilowatts, até: hoje, vinte anos passados não
iniciou a obra. O primeiro convênio argentino-uruguaio para esse
empreendimento data de dezembro de 1945, c só agora se anuncia
que a Comissão Técnica Mista Argentina-Uruguaia vai assinar
contrato com a firma consultora de engenharia Chas T. Main e associados para assumir a dircçào técnica da construção da Usina
Hidrelétrica de Salto Grande.
Enquanto isso, o Brasil - diga-se de passagem - instalou, no
decorrer desses anos, IO milhões de quilowatts e está instalando e
tem projeto para mais do triplo.
Vale, por outro lado, transcrever, a respeito da decisão
argentina de construir agora a Usina de Salto Grande, este comentário de artigo publicado na ReYbta do Rio da Prata: ela servirá para
"mostrar aos hesitantes paraguaios que o Brasil não é o único País
com recursos e tecnologia para realizar obras de tamanho vulto".
Mudança
Embora fixada há tantos anos na sua orientação termelé:trica,
agora, diante da iniciativa brasileiro-paraguaia, a Argentina anuncia
programas que contrastam com a linha até hoje por ela seguida c, ao
mesmo tempo, defende que Ilha Solteira e ltaipu a prejudicam.
Volta a falar em construir Corpus, a 1.100 quilômetros ao norte
de Buenos Aires ~. para prová-lo. acaba de destinar-lhe 30 milhões
de pesos, ou seja, três milhões de dólares, insuficientes mesmo para
os estudos do projeto.
Volta também a falar em construir a Usina de Apipé (fronteira
argentina) - Yaciretá (fronteira paraguaia), que, para gerar três
milhões de quilowatts, inundará apenas seu território, até certo
ponto do rio Paraná. As soluções técnicas para a obra existem, ela é
perfeitamente factível, nada impede que a Argentina a execute. Se,
no entanto, como se divulgou, decidir-se a aumentar, para seis
milhões de quilowatts, a potência instalada prevista no projeto
inicial, não poderá fazê-lo, porque extrapolará seus limites territóriais e inundará territórios brasileiro c paraguaio.
Progr~

Muito estimamos que a Argentina prospere, e terá, para tal fim,
a nossa colaboração. Os imperativos do nosso desenvolvimento,
porém, não nos permitem ficar de braços cruzados, à espera que ela
se decida a reformular seu programa de eletrificaçilo, e o realize, para
só então darmos andamento aos nosso planos.
Nem por sonho alimentamos qualquer interesse em prejudicar a
nação vizinha. Excelentes silo as nossas relações comerciais, que
aumentaram de 200 para 350 milhões de dólares anualmente.
Enquanto crescem cm seis por cento ao ano as exportações argentinas para o Mundo, para o Brasil elus se elevam, anualmente, a trinta
por cento. De aproximadamente cinqUenta produtos da pauta
argentina de exportações, o Brasil consome 50 e até 98%. Em nada
competimos nesse setor, as nossas economias se completam. O bom
entendimento entre nós é, assim, de interesse mútuo.

Aliás, o potencial energético do rio Uruguai, no trecho fronteiriço do Brasil e da Argentina, está sendo atualmente estudado para um
aproveitamento binacional. Ainda em 10. de abril últim_o, duas
empresas especializadas, brasileira c argentina, assinaram contrato,
para esse lim, com um consórcio argentino-brasileiro, visando a um
empreendimento conjunto dos dois países.
Ilha Solteira
Não vemos realmente porque se criar tanta celeuma cm torno
do enchimento da represa de Ilha Solteira. O assunto não tem
mesmo maior importância. Na resolução aprovada pelo Cómitê
lntergovernamcntal Coordenador da Bacia do Prata, em 22 de maio
de 1972, c homologada pela s• Reunião de Chanceleres do Prata,
realizada cm dezembro de 1972, cm Punta dei Este, o procedimento
do Brasil, no que diz respeito ao enchimento de Jupiá, foi indicado
como modelo no gênero e como exemplo para casos análogos no
futuro. Presente à reunião do Comitê e à reunião dos Chanceleres,
a Argentina aprovou a dita resolução.
Ora, Ilha Solteira fica acima, a montante de Jupiâ, onde cstâ
instalada a nossa Usina Hidrelétrica que, para gerar um milhão de
quilowatts, precisa de maior volume d'âgua, e esta é fornecida por
Ilha Solteira. Vale dizer, então, Srs. Senadores, que, para prejudicar
os argentinos na parte mais baixa do rio Paraná, teríamos que
prejudicar primeiro a Jupiá, vale dizer, prejudicar antes a nós.
próprios.

Compromi!!Os Cumpridos ,
Se o processo técnico adotado para enchi.;;ento da Bacia de Ilha
Solteira repete o de Jupiá, evidentemente ele já é do conhecimento da
Argentina e, se lhe fica a montante, evidentemente preserva ainda
mais que este, como vimos, os seus interesses. Apesar disso, cm
Brasília e cm Buenos Aires, a 18 e 19 de março deste ano, foi
comunicado pelo ltamarati ao Embaixador e ao Chanceler
argentinos, respectivamente, que o enchimento de Ilha Solteira
começaria a 19 de abril, durante 75 dias c garantiria diariamente uma
vazão mínima de 2.600 m3 por segundo, muito superior à mínima
registrada nos últimos 42 anos.
Estavam, pois, cumpridos os compromissos assumidos pelo
Brasil na Declaração da Conferência de Estocolmo, na Resolução
n9 2.995 (XXVII) Assembléia Geral das Nações Unidas e nas notas
de Nova Iorque trocadas por nós com a Argentina em 28 de setembro de 1972.

Nenhum prejulzo
Nenhum prejuízo poderia de fato advir à nação vizinha com o
enchimento de Ilha Solteira, o que a própria realidade está
comprovando, pois a vazão mínima de 2.600 m3 por segundo,
prometida pelo Brasil, foi até quintuplicada em abril passado, em
virtude das chuvas na região do Paraná. A partir do dia do início do
enchimento de Ilha Solteira, ela chegou mesmo a 12.570 m3 por
segundo. Beneficiou-se, assim, duplamente, a Argentina: em
primeiro lugar, porque a vazão permanece ainda hoje acima do
prometido, e depois porque, não fora a barragem de Ilha Solteira, e o
território argentino teria sofrido sérias inundações, decorrentes das
chuvas excessivas do último mês. Vejam-se estes dados estat!sticos
sobre a vazão de âgua em dias do mês de abril recém-findo, exatamente, quando, contra Ilha Solteira, mais protestava a Argentina:
No dia
No dia
No dia
No dia
No dia
No dia
Nodia
Nodia
No dia

2deabrilde 19733dcabrilde 19734deabrilde 1973li de abril de 1973 12 de abril de 1973 13deabrilde 1973J4deabril.del97315deabrildel97316 de abril de 1973 -

9.550m 3fs
12.490m 3/s
12.670m 3fs
8.570 m3fs
6.480 m3fs
9.020m 3/s
8.760m 3fs
8.690m 3/s
8.290 m3/s
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No dia
Nodia
No dia
No dia
No dia
No dia

17dcabrildcl97318 de abril de 1973 19dcabrildcl97320 de abril de 1973 21 de abril de 1973 22 de abril de 1973 25 de abril de 1973 -

9.040m 3fs
7.020 m3/s
6.210m 3fs
8.160 m3fs
11.270 m3fs
10.350 m3fs
10.010 m3/s

Itamaratl
Por que, então, tanta celeuma em torno de Ilha Solteira, se os
interesses da Argentina estão devidamente preservados? Por que tal
exacerbação, a ponto de, em nota oficial, redigida em termos emocionais e agressivos e enviada ao Comitê Intergovernamental
Coordenador da Bacia do Prata, o Embaixador Julio de Barberis
investir contra três grandes membros da carreira diplomática brasileira, os Embaixadores Jorge Carvalho e Silva, Secretário-Geral do
rtamarati; Antonio Azercdo da Silveira, Embaixador do Brasil cm
Buenos Aires; c o Ministro Expedito Resende, Chefe do Departamento das Américas, do Ministério das Relações Exteriores?
Diga-se, a esse propósito, que a nossa diplomacia está acima de
tais impropérios. O ltamarati, hoje dirigido por uma das melhores
figuras de· inteligência e cultura do País, o Embaixador Gibson
Barboza, mantém exemplarmente a nossa tradição pol!tica, consciente da nossa responsabilidade continental e da nossa ãutoridade internacional, construídas ao longo dos anos por um profundo sentimento de missão. E os diplomatas citados na nota argentina não lhe
merecem menos as assacadilhas. Eles se têm recomendado ao apreço
geral, onde quer que atuem, pela correção e inteireza moral que os caracterizam.
Aparte
O Sr. Lulz Cavalcante- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ARNON DE MELLO- Pois não, Senador!
O Sr. Lulz Cavalcante - Quero congratular-me com V. Ex•,
meu ilustre colega e conterrâneo, pela oportunidade de trazer a este
plenário o momentoso tema da geração de energia. !;: oportuníssimo
que V. Ex• o ventile nesta sessão, nestes dias em que o mundo está
perplexo ante a crise de petróleo em que de repente mergulhou. Sabemos que, atualm;:nte, as nações estão divididas: de um lado, os
grandes produtores de petróleo, os países da OPEP, paradoxalmen.te
subdesenvolvidos e, de outro, os grandes consumidores que não têm
mais petróleo para suas necessid'ades, como os Estados Unidos, o
Japão e a Europa. Os Estados Unidos têm um consumo atual beirando os 17 milhões de barris por dia e extraem dos seus exauridos
poços apenas 10 milhões de barris diariamente. Os jornais de hoje
mesmo dão-nos conta de que mil e trezentos postos de gasolina
foram fechados no território norte-americano. Infelizmente o nosso
Brasil, até agora, não se revelou muito bem aquinhoado pela natureza quanto ao petróleo. As nossas reservas conhecidas são mfnimas,
dão apenas para um consumo de doze anos. Em compensação, somos ricos em possibilidades de energia hidroelétrica. Aliás, não
somente o Brasil - e aqui há outro paradoxo·- quase todo' o
Terceiro Mundo é rico em possibilidades de geração de energia
hidroelétrica, particularmente nosso Pafs. Nós, agora, com a Revolução principalmente, e para fazer mais justiça com o Presidente Outra, que começou, que realizou a grande Usina de Paulo Afonso, nós
começamos a explorar nossas imensas possibilidades de geração de
energia hidroelétrica, com o aproveitamento dos caudalosos rios. A
Usina de Itaipu será uma realidade. Dentro de alguns anos, será a
maior geradora de energia do País, deixando bem atrás a hoje
campeonfssima Jupiá, Paulo Afonso, Furnas e muitas outras.
Portanto, meu ilustre colega, congratulo-me com V. Ex• pela
oportunidade com que aborda este assunto. Na geração da energia
hidroelétrica, teremos a superação parcial da escassez de petróleo.
Muito obrigado a V. Ex• pela oportunidade do aparte.

O SR. ARNON DE MELLO- Muito obrigado digo eu, nobre
Senador Luiz Cavalcante, pelo seu aparte.
Em breves dias, terei oportunidade de voltar a esta tribuna, para
tratar do problema do petróleo, que, como V. Ex• tem proclamado,
é da maior importância para o nosso País.
ITAIPU
Quanto a ltaipu, Sr. Presidente e Srs. Senadores, está o projeto
muito bem estudado, dentro das normas da tecnologia mais
moderna, por firma do mais alto nível internacional - a ELC Elctroconsult SPA, da Itália, c a Intcrnational Enginccring Compa·
ny, dos Estados Unidos, que conclufram seu relatório no fim
do ano passado. Além dos levantamentos aerofotogramétricos, dos
~"studos de abastecimento, transporte e navegação, fizeram-se
pesquisas geológicas, hidrológicas e meterológicas com sondagens
batométricas, perfurações até 140 metros, para prevenir fissuras
geológicas no trecho de duzentos quilómetros entre Sete Quedas e a
foz do lguaçu - fronteira do Brasil com o Paraguai, onde o rio
Paraná se estreita em garganta de formação basáltica com um desnível de I00 e 120 metros até Porto Mendes e a foz do lguaçu,
respectivamente.
Para isso, primeiro assinamos cm 22 de junho de 1966, no
Governo Castello Branco, sendo Ministro das Relações Exteriores o
Embaixador Juracy Magalhães, a "Ata de lguaçu", na qual o Brasil
e Pãraguai convencionaram o aproveitamento hidrelé:trico do rio
Paraná, dividindo-se a energia gerada em partes iguais pelos dois
países. Em decorrência da "Ata de lguaçu" e para cumprir-lhe as
determinações, constituiu-se, a 12 de fevereiro de 1967, a Comissão
Mista Técnica Brasileiro-Paraguai, que, em abril de 1970, confiou à
ELETROBRÃS e à ANDE, do Paraguai, o estudo acurado do potencial hidráulico do Paraná, ficando a cargo das empresas americana e
italiana, já citadas, os estudos e viabilidade do empreendimento. Foi
feito exaustivo estudo conjunto e completo do trecho do rio Paraná e
decidida por fim a escolha de ltaipu, local que apresenta vantagens
económicas, técnicas e financeiras como nenhum outro.
Assim, Sr. Presidente, não vemos como considerar o projeto de
ltaipu maléfico à Argentina, tanto mais quanto nos demorados estu·
dos a que procedemos para sua elaboração nosso empenho
fundamental foi não dar prejuízos à nação vizinha nem mesmo lhe
criar inconvenientes ao aproveitamento das águas em seu território.
A escolha de ltaipu decorreu do fato de haver no local uma queda d'água natural, de oitenta metros- declive máximo do rio -que
não se repete a jusante. Corpus fica num declive de 40 metros, se tanto, sem possibilidade de ser prejudicada pela barragem de ltaipu,
que, aproveitados todos os desnfveis do rio Paraná, chega a 120 metros.
C'mpora e Sapeila Pastor
Cumpre lembrar que, em entrevista à imprensa de Madri, ainda
no passado mês de abril, o Presidente eleito Héctor Cámpora declarou que "não faz qualquer objeção ao projeto brasileiro-paraguaio
da construção conjunta da represa" no ri.o Paraná, acrescentando
que "o projeto pode beneficiar aos três países; em primeiro lugar uo
Brasil e ao Paraguai, que a construirão, mas também à Argentina".
O Chanceler do Paraguai, Sapeila Pastor, foi, por seu lado, muito claro e explícito na entrevista que aqui, em Brasília, concedeu à
imprensa brasileira e estrangeira, no dia 30 de abril último:
-"!;:mais provável que um aproveitamento "ótimo" de
Corpus prejudique a Itaipu do que um aproveitamento "óti·
mo" de ltaipu prejudique a Corpus. O de que, sim, estamos
certos, brasileiros, e paraguaios, é que a obra de ltuipu vai
regularizar o curso do rio Paraná, o que constituirá um
beneficio para todo o seu curso inferior, um beneficio que
não hú maneira de traduzir em dinheiro", um benefício,
enfim, pura u Argentina.
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Presidente eleito da Argentina e o Ministro das Relaçõe.~ Exteriore.~
do Paraguai, ou seja, o Governo da República - as quais coincidem
nas suas conclusões: além de não prejudicar a Argentina, ltaipu a
beneficia.

Oscar Camlllon

,.
Isto é o que se refere ao aspecto diplomático, mas o que
é decisivo c fundamental diz Oscar Camilion é que a
Argentina comece, cfctivamcntc, a produzir fatos não na área
diplomática, m;ts na área da engenharia. A prioridade agora
é :1 Usinu de Apipi:, cuja construção, se tivesse sido feita no
momento cxuto, havcriu impedido todo esse debute."
Votos de Bom t.xlto

Por que então, tanta celeuma cm torno de um fato que niio
i! opinião de um homem lúcido, Srs. Senadores, que vê claro no
prejudica, antes beneficia a nação vizinha? Temos aqui a palavra de nevoeiro formado cm determinadas áreas de Buenos Aires e que de
outro homem público argentino, altamente conceituado, o Sr. Oscar certu maneira se ajusta à opinião do futuro Presidente da Argentina e
Camilion, ex-Ministro Plenipotenciário no Brasil, que lhe conferiu a à do Governo do Paraguai. Os grandes técnicos que estudaram o
Ordem do Cruzeiro do Sul: ex-Subsecretário das Relações Exteriores projeto brasileiro-paraguaio são unânimes em afirmar que ele em
da Argentina, no Governo de Arturo Frondizi; advogado, jornalis- nada prejudicará. a Argentina. Embora, fique a menos de 20 quilômeta, cx-rcdator-chcfc de El Oarfn, de Buenos Aires, c político tros da nossa fronteira com esse País, a Usina de ltaipu não impedirá
integrante da equipe: do Presidente eleito Héctor Câmpora, da qual Corpus nem Api pé-Yaciretá, c, sendo feito, não inundará senão terfaz pane, também,-o Professor Mário Amadco, que ainda recente· ritório brasileiro e paraguaio.
mente foi Embaixador do seu País no Brasil. Em artigo publicado em
Se a Argentina modificar a decisão que tomou em favor das terEl Oarfn, a 23 de março deste ano, sob o título - "Relações moelétricas; dado que possui petróleo e urânio, e se se encaminhar
Argentino-Brasileiras- Perspectivas", Oscar Camilion, cujo nome é para a construção de Corpus e Apipé- Yaciretá, nada temos a opor.
apontado como um dos prováveis para Ministro das Relações
O problema, como diz bem Camilion, não é de diplomacia mas
Exteriores do Governo Câmpora, diz, entre outras coisas:
de engenharia. Nossos projetes no rio Paraná são, como já acentuei,
o resultado de 20 anos de estudos e trabalhos técnicos, precedidos da
O principal desses problemas entre o B~asil e a Argcnti·
estruturação do competente esquema financeiro sustentado pelo nosna é o da Bacia do Prata. ou, para reduzi-lo a seus termos
so povo. Que a Argentina elabore os seus, ·se assim o entender e os
concretos, o do aproveitamento do Paraná. Ao autor destas
nossos votos são para que alcance o melhor êxito.
linhas cabe a satisfação de haver preparado há três anos o
primeiro informe político a respeito do significado das obras
Rios Contíguos "'
brasileir;~s, então cm projeto, sobre o grande rio.
Alinal, toda a questão se refere ao aproveitamento dos rios interA experiência de mais uma década deste problemas me
nacionais, que o Direito Internacional Público classifica de
permite extrair uma simples conclusão. A principal razão
contíguos e sucessivos - contíguos, os situados nas fronteiras dos
pela qual existe hoje uma diferença séria entre Brasil e
Estados c sucessivos os que os atravessam.
Argentina reside cm que os brasileiros cumpriram seu prograNo caso do Paraguai, sendo aí o rio Paraná contígu.:J, pois
ma de obras c os argentinos não o fizeram. A simples
divide
esse País e o Brasil, assinamos os dois um tratado para consconstrução da Usin~ de Apipé-Yacirctá no momento cm que
truirmos
conjuntamente o complexo hidrelétrico de ltaipu. De acordeveria ter sido fcit.a, haveria evitado o substancial da
do com as normas do Direito Internacional Público, como Estados
polémica posterior na qual o Governo de Brasília aparece:
ribeirinhos nossas decisões a respeito são soberanas, nada tendo a
animado pc:lo reiterado êxito dos fatos consumados que
ver
com isso os Países àjusante.
produz, fatos que são menos de nível diplomático do que de
Porque atravessa território argentino, o Paraná torna-se então,
Finanças c de Engenharia.
I'! certo que o problema chegou hoje a um ponto cm que rio sucessivo, e a Jurisprudência do Direito Internacional Público
nos reconhece o direito ·de utilizar-lhe as águas como melhor nos
pouco vale lamentar-se a ineficiência do passado".
parecer, desde que o façamos com todas as garantias de ordem
"Deve ficar fora de toda dúvida a compatibilidade
'
técnica e não prejudiquemos o País a jusante.
técnica, por exemplo dos projetes de ltaipu e Corpus, assim
Considere-se
que
uma
usina
hidrelétrica
não
represa
nem gasta
.como o nosso País tem que concretizar, sem mais delongas, a
águas, apenas regula, regularizando o curso, vale dizer, em outras
realização de Apipi:· Yacirctá."
palavras, beneficiando o País a jusante com o evitar-lhe inundações e
"Mas este problema, que é fundamentalmente bilateral
garantir-lhe
um suprimento mínimo de água. Ora, um País tem
entre os dois países e que ocorre à margem do tipo de goverdireito, reconhecido internacionalmente, de utilizar águas para irriga·
no existente cm cada um - se ;tlgo houve de continuado no
ção e até desviar o curso delas para melhor emprego, como e por que
Brasil nos últimos 20 anos foi a politica hidrelí:trica - tem
negar-lhe o direito de utilizá-las para moverem uma usina hidre·
que ser encarado de maneira racional".
létrica?
"Este i: um problema diplomático sí:rio porque envolve
Estados a jusante pagam
t:tmbém decisão em prol do próprio desenvolvimento econômico. Uma política que vise apenas 01 suscitar emoções levará
Ao contrário, o que se verifica no Mundo é que Países a jusante,
:10 fracasso."
beneficiados pela regularização das águas com a construção' de
A 27 do mesmo mês de março, Oscar Camilion declara, já agora barragens, pagam o benefício aos países a montante. i! o caso, por
cm entrevista a Analisis Confirmado, de Buenos Aires, ao ser exemplo, dos Estados Unidos, pagando ao Canadá pela regulariza·
perguntado qual a atitude que a Argentina deveria tomar no caso do ção do 'Rio Colúmbia que atravessa o Estado de Washington, e sobre
aproveitpmcnto d~ rio Paraná:
o qual foram construídas várias usinas hidrelétricas, entre elas a
Gran Coulce, a maior do País, com a potência instalada de dois
"- Primeiro responde ele:, no que se refere ao aspecto
milhões de quilowatts e em vias de ser aumentada em mais sete
diplomático, é levar ao Governo do Brasil a consciência de
milhões e duzentos mil quilowatts gerados por 12 máquinas de
que nosso País não se opõe, em absoluto, a projetas que não
600.000 quilowatts cada uma, para atender às solicitações de ponta
prejudiquem seus interesses. O segundo í: deixar bem claro de carga do sistema da costa do Pacifico, agora predominantemente
perante Brasília c Assunção que nosso País se oporá, em
de tcrmclétricas.
todos os níveis c cm todas as instâncias, a projetas que
I! o caso da Suíça que paga i1 Itália pela regularização das águas
alterem o aproveitamento do rio· nos espaços que lhe perdos lagos do Vale do Vai de Lcy, nos Alpes, na fronteira dos dois
tencem.
países, que ela utiliza pura suas usinas de cletricidadc ali instaladas.
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não só o Paraguai, mas, também, a Argentina poderá receber a farta
energia de ltaipu. Será, portanto, ltaipu a barragem de aproximação,
a barragem da tríplice aliança Brasil-Paraguai-Argentina. Fato
semelhante está prestes a ocorrer na zona mais convulsionada do
mundo, no litígio entre israelistas e maometanos. Esses povos, que
estão sempre a se agredir, estudam agora a possibilidade da construção de um canal que capta água do Mediterrâneo, para despejar no
Mar da Galiléia e que, descendo pelo Rio Jordão, vá desaguar no
agonizante Mar Morto. Não somente isto: durante o trajeto do Mar
da Galiléia até o Mar Morto haverá múltiplo aproveitamento da torrente, para geração de energia, da qual não se aproveitará somente
Israel, mas os vizinhos, atuais inimigos seus também se aproveitarão.
Isto é um fator que já começa a pesar para que se esmaeça o ódio
milenar entre israelitas e muçulmanos. Permita-me, nobre Senador,
fazer esta ilação para demonstrar como es~a abençoada energia
hidrelétrica que é a antipoluição, é, também, no sentido de obstar a
guerra entre nações. Obrigado a V. êx•.

Em suhstuncioso c excelente estudo sobre o ussunto, o brilhante
udvogudo c escritor Clovis Rumulhcte cita famosa sentença do Tribunul de Arbitrugem lnternucionul, de 16 de novembro de 1957,
sobre o uprovcitumcnto pelu Frunçu dus úguas do Lugo Lanoux contra o quul se rebelou a Espunh~i, puís a jusante - c lhe destaca
estes conceitos:
"I~- niio h{i regru de Direito Internacional que
cstubclcça a ncccssid~idc consultu ou permissão dos demais
Estudos intcrcssudos, quundo do uproveitumento do rio por
um deles; cu posição não tem busc no Direito Internacional
Positivo, no seu eswdo utual;
2~- o Estudo, uo empreender a utilização do rio internucionul tem o dever de cercur u iniciativa de todas as
gurantiu~. c~ntru a produção de riscos na região, e contra
efeitos sensíveis sobre as águas, zelando todos os interesses
em jogo por efeito do seu empreendimento.
A scntençu sobre o cuso do Lago Lanoux - comenta
O SR. ARNON DE MELLO - Muito lhe agradeço, nobre
Clovis Ramalhete - ficou famosa, pelos conceitos que
Senador Luiz Cavalcante, pela gentileza do seu aparte.
emitiu e pela importância dos Estados em presença, França c
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se no plano internacional
Espanhu. Tornou-se documento de estudo. Aparece geralestamos tradicionalmente mais ligados aos Estados Unidos que à
mente citado como fonte de direito sobre rios internacionais,
Europa, ao contrário da Argentina, isso não nos impede de
pelos principuis escritores de Direito. Ela se incorporou ao
colaborar efetivamente para a integração latino-americana. que a
património da consciência jurídica universal quanto a seu
todos nós deve interessar. ltaipu é uma demonstração disso.
objeto, o direito do livre aproveitamento hidrelétrico
Integração Latlno-Amerlc:ana
combinudo com o dever de acautelar interesses alheios."
As preocupações com o nosso desenvolvimento também não
Problemas Internos
nos fazem deslembrados da importância dessa integração, e aí estão
Srs. Senadores:
espelhados, nos números e nos fatos, os nossos es[orços no sentido
Tem a Argentinu seus problemus internos e nós temos os nossos, de melhorar as nossas relações com os Países da Arca. Vale citar o
cuda um de nós buscundo, ~io longo do tempo, resolvê-los sem montante das importações e exportações brasileiras para acentuar a
carecer de ussociur-lhes o condimento de questões internacionais significação do concurso do Brasil no mercado da ALALC. Em
criados para emocionar e conquistar o upoio do povo.
1966, importamos USS 167 milhões; em 1967, USS 226 milhões; em
Diversa é u nossa formaçiio histórica e conseqUentemente outro 1968, USS 278 milhões; em 1969, USS 2,91 milhões; em 1970,
é o prisma através do qual encaramos e consideramos determinados USS 310 milhões. Diga-se que tal aumento, de cerca de 68%, se veriacontecimentos e atos, mas isso não nos impede de manter boas rela- ficou no qUinqUénio mais difícil da ALALC. E quanto a exporções nem, por exemplo, nos impediu de solucionur pacificamente,
tações, considerando 1968 como ano base, e não 1966, mais longínpela arbitragem, nossos problemus de limites. No caso agora dos rios quo, vendemos para os países da ALALC, em 1968, USS 193
interncionais, tenhumos em mente que, se eles nascem ao Sul em termilhões, em 1969, USS 254 milhões: em 1970, USS 303 milhões e
ritório brusileiro, ao Norte, os da Bacia Amuzônica têm suas
em 1971, USS 355 milhões.
nascentes foru de nossas fronteiras. Experimentando, portanto, duas
Vê-se, então, que, nestes quatro anos, o crescimento das nossas
situuções desiguais, só podemos, é lógico, praticar utos no ~ui que exportações foi menor do que o das importações, e menor seria se
nos dê uutoridude paru defender no Norte os nossos interesses contra
computássemos 1966, apesar do empenho do nosso Governo em
inadequudos aproveitumentos a montunte das úguas dos rios que
conceder incentivos às exportações.
vêm do exterior.
A realidade demonstra a nossa fidelidade aos princípios do
Sem querer repetir o "tudo nos une, nada nos separa" e reconhe- Tratado de Montevidéu. As boas relações comerciais sem dúvida o
cendo a adversidade das características de meio, raça e cultura que fortalecem. ~na base do interesse mútuo que se alcança a integração.
nos distingue e a diferença de atitudes e nções que n história indica,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vive a Argentina uma fase de
cumpre por outro lado admitir que somos ambos Países em desen- inquietação e incerteza. Estou certo de que, passadas estas horas de
volvimento, com o mesmo empenho de vencer o atraso e progredir.
emoção, provocadas por problemas internos, a serenidade se imporá
aos espíritos·e n Nação amiga verá com mais clareza a conveniência e
O Sr. Lulz Cavalcante- Permite V. Ex• um outro aparte?
a importância das relações argentino-brasileiras. Verá, sobretudo,
O SR. ARNON DE MELLO- Com prazer, nobre Senador.
que ltaipu não é produto da habilidade diplomática do Itamarati,
O Sr. Lulz Cavalcante - Prometo a V. Ex• que é o derradeiro nem emana d.e preocupações hegemónicas ou imperialistas nossas,
aparte. Nobre Senador, tenho para mim que, concluída a grn?de mas o resultado de um longo processo de maturação e de estudos
usina de ltaipu, desaparecerá n aparente desavença entre Brasil e técnicos, um ato empresarial de polftica interna, um ato de soberania
Argentina. A usina será, no contrário do azedume que inicialmen:e a que fomos conduzidos pelo imperativo da nossa realidade geográprovocou, um elo de maior aproximação porque, nilo só o Brasil, fica tanto como pelas exigências do nosso desenvolvimento.
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DO PROJETO ITAIPU D2 ACORDO COM
~.S REVISÕES E ATUALi:~AÇÕES PER!ÓD!C.L\S.
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EVOLUÇÃq DA ESTir.~ATlV.1, DE CUSTO DO PROJ~TO
QUANTO A NATUREZA DE: SEUS COMPONENTES

ESTir.t').TIVAS
DE CUSTOS
NO PERÍODO
1972/i 973
(FJI.TOr.t:S
E CIRCU:·!STÃr!CIAS
EM PR::SENÇA)

-O PROJETO PHEVIA A INSTALAÇÃO. DE 14 UNIDAI!JES
DE 765 MW, TOTALIZANDO Urv!A POTÊNCIA DE
10.710 MW
-ENGLOBAVA LIMA ESTIMATIVA MUITO PRELIIvliNAR DE
ENCARGOS FltMNCEIROS DURANTE A CONSTRUÇÃO,
PORQUANTO t~ÃO HAVIA AINDA NENHUMA
INDICAÇÃO DE COMO O PROJETO SERIA FINANCIADO.
-NA ESTIMATIVA DE 1972, E EM PARTE NA DE NOV/73,
NÃO ESTAVAM INCLUÍDOS ~JEM OS ENCARGOS DE
ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE, NEM TÃO POUCO O
CUSTO DE INÚMER~~.s OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
LOCAL COiv1 A OUAL A ITAIPU ESTÁ TENDO QUE ARCAR.
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-O PROJETO PA~1SA A INCLUIR A INSTALAÇ.Ã.O Dg
18 UNIDADES DC: 760 MW, TOTALIZANDO UMA
POTÊNCIA DE 12.600 MW.
-A ESTIMATIVA PASSA A SER FEITA À BASE DE
VOLUMES DE 03RAS E CARACTERÍSTICAS DE
EQUIPAMENTO~; MELHOR DEFINIDOS.
ESilr~~l\TIVAS

DE CUSTOS
A PJ.\RTIR
DE·NOV/73
(FATORES E
CIRCUNSTÂNCIAS
EM p;:~ESENÇA)

- É INCORPORADO O COEFICIENTE DE INFLAÇÃO
MUNDIAL E NACIONAL EM CURSO DESDE JUNH0/72,
EM ASCENÇÃO EXPRESSIVA.
- PROGRESSIVAMENTE SÃO INCORPORADAS AS
PREVISÕES DE CUSTO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA,
JÁ ENTÃO MELI-:OR DEFINIDAS, BEM COMO 'DOS
RECURSOS DE~iTINADOS À AQUISIÇÃO DE TERRAS
NO RESERVATÓRIO •.
-A ESTIMATIVA C:UANTO AOS ENCARGOS FINANCEIROS
PASSA A REFLETIR COM ADEQUADO REALISMO AS
CARACTERÍSTICAS DOS FINANCIAMENTOS
NECESSÁRIOS AIMPLANTAÇÃO DO PROJETO ·QUANTO À SUA NATUREZA E QUANTO AO TEMPO DE
MATURAÇÃO.

ECONOMICIDADE EM COMPARAÇÃO COM OUTRAS FONTES DE ENERGIA
COMBUSTfVEIS FÓSSE:IS
Quando estiver operando integralmente, a produçao de energia da ltaipu representará a seguinte economia.
PETRÓLE.O
TON·

BARRIS

US$ (1)

TÓN

USS (2)

EM 1 ANO DE
CONDIÇOES
MÉDIAS

CERCfi DE
15'MILH0ES

CERCA DE
111 MILHOES

DA ORDEM DE
1,2 BILHOES

CERCA DE
30 MILHOES

DA ORDEM DE
270 MILHOES

EMSOANOS

CERCA DE
750 MILHOES

CERCA DE
5.550 MILHOES

DA ORDEM DE
60 BILHOES

CERCA OE
1.500 MILHOES

DA ORPEM DE
13,5 BILHOES

1) AO PREÇO DEUS$ 13,00 BARRIL

i

2) AO PREÇO OE USS 9.00/TON.

,.

II!I!.J~-------------------------------11--11
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A CENTRAL HlDRELÉTRICA DE ITAfPU

EM RELAÇÃO
AO CUSTO TOTAL
PREÇO
DO·

..

EM RELAÇÃO AO CUSTO
TOTAL INCLUÍDOS OS
ENCARGOS FINANCEIROS

1~\':

CONSIDERANDO

- .. -

CERCA DE
11 lviiLÉSIMOS
POR
DÓLAR

~'r

•

~
~

o da fonte hidráulica (Central Hidrelétrica de ltaipu)
• da fonte nuclear.

~

VEJAMOS O
POSICIONAMENTO
·..-::o~"r.ll.

US$ 459/kW

CONSIDERANDO A GRANDE MASSA DE
ENERGIA QUE A ITAIPU PRODUZIRÁ
E A ESTRUTURA DO CUSTO DO
SERVIÇO DE ELETRICIDADE A SER
PRODUZIDA PELA ENTIDADE

Pr.::ço
DO
kW/h
PRODUZIDO

,_,.

US$ 304/kW

:\.~

a carêr:cia do Br~sil em combustfveis fósseis
petróleo pelos pafses produtores,
combir.ado c~m o ónus da importação (balança de
pagam•mtos)

• o elevado .custo t.lo

-·~~.....a....:z.~w;zoc~.-:--W.

D!... DOS COMPARATIVOS FONTE ~.DRÁULICA.E FONTE NUCLEAR (1)
.f:iiDRÁULICA. (ITAIPUl
CUSTO POR
ltW INSTALADO
CUSTO POR I(Wh DE
ENERGIA PRODUZIDA

cerca de USS

I

~5~,00 (2)

cer-::1 do 11 milihimos
do dólar. (3)

--

ob~;)rv:~çé:s- (1)

~UCLEAR (ANGRA DOS REIS)

cerca de USS 800,00
custo estimado entre
15 e 20 mil~simos do dólar. (4)

o v:~lore:: :~tu:tis
(2) com b::so num:~ poMncia do 1::!,6 iniihõcs kv• c o um custo estimado cm
.5,7 llilhi .~::/dOinrcs. inclu,nao O!' 1uros.
(3) con~i~~·r:~nuo, :1 gr:~nde mas~:~ do cncroia
:1 ITAIPi.l produzirtl c o c~trutum do
cus:o c'o s"Jrviço do clatriciduda a ~cr produ:!id:l Pt:la ENTIDADE.
(4) é ndmitido que os custo~ do programr: nuclc·:~r c~I;JO numa faixa compatlval com o

q"''

o~p~ctc torif~rlo dascj~vol.

QUE CONCLUSÓES TIRAR DESSES FATOS'?
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REL!-I.ÇÁO ENYRE
- O CUSTO ESTIMADO DO P~!OJETO
-O VALOR DAS IMPORTAÇÕES DE PETRÓLEO E DERIVADOS
EM UM ANO
-OS RECURSOS DE FINANCIAMENTO JÁ ASSEGURADOS
PELA ITAIPU.
CUSTO TOTAL ESTIMApO DA ITAIPU
(A p.:·:EÇOS DE JUNHO DE 1975)

3825 MILHÕES/DÓLARES

i-·

I
ENCARGOS FINANCEIROS
ATÉ 1983
1.953 MILHÕES/DÓLARES

I
VALOR DA IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO DERIVADOS
3.300 Mf[[-iÕES DÓ LARES
EM UM ANO (1975)
RECURSOS DE FINANCIAMENTO JÁ ASSEGURADOS
4.04i MILHÕES/DÓLARES
PARA A CONSTRUÇÃO DA ITAIPU

(OPERAÇÕES JÁ CONTRATADAS, EM NEGOCit,ÇÃO OU EM ESTUDO)

MO WC ANTE
MILHÕES

US$

ÁRL:A D:: t.PL!CAÇÃO

ORIGEM·FON"fE

%
~·-

EL!!TROSRÁS- At:OE

(NOS TEF;I.lOS DO

200

3,9

BNH

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.
RESIDÉNCIAS E
EQUIPAf'.~ENTO COMUNITÁRIO.

300

5,9

FINEP

PROJETOS EXECUTIVOS
DE ENGEI•!HARIA

600

12,0

r- r~·Jt. rv11:

EQUIPAi;ii:i-JTO NACIONAL

3.300

64,0

ELETROBRÂS

013RAS CIVIS, ESTUDOS
E ADMINISTRAÇÃO

15

0,3

BANCO DO BRASIL

EQUIPAr\~!:.IHO CONSTRUÇÃO

600

12,0

SUPPLiERS CREDI'f
r.:: OUTRAS
MODALIDADES

!:QUIPAf,\EI~TOS NÃO
DIS?ONiVE!S NO ~.lERCADO
INTERNO

.:..tn. Vlll/'iRA'.-AOO)

LOCt~L

MOEDA
EXTfF:NA
1 2,3'''il

.

TOT .P.!.

INTéGnALIZt'.ÇÃO DO CAPITAL O.~ ITt.IPU

i ,9

MOED!\
87,7%

-

100

5.115

100,0% I

\

.
\

-216t:··!Fr..~.-~STRUTURA DE TR."-.t~SPORTÉS f~O Em.~.SIL E l~O
'PARAGUAI, DE INTERESSE DA ITAIPU BINACIONAL

:!VAU: MI

LEGENDA
lllllll'l'oll

FEJ::ROVIA

-

ROilOVIA

-==

HIJ:•ROVIA

MATERIAIS QUE DEVERÃO, PROVAIJEL!ViENTE,
· TRANSITAR PELA BR-277 NO
SENTIDO PARANAGUÁ "" CASCAVEL - i'=Oz

EIXO
DO
SUL

OU
CURITIBA- CASCAVEL- FOZ

A - EQUIPAMENTO (EM TONELADAS c: UTILIZANDO C/J.r~~~E~il~S)
MATF.J1I.'•L

~
: .'~.:. TURB!~

E'lx(

I

'o~

UN!ü,.:.;:.:: PRINCIPAL

TMFO
2A/75 q_KV 200 T

rii.\i'
o
2!.!/40 !1 !<'/180 T
SOM~dTl

Vi/1Gl:Ns DA
CARr:: t:Tt\

/

~'.5

-.-

76

--

77

78

- - -- ---

79
290

-

BC
871)

-

-

290

8N

-

,

.:.
3

-

81

a?o

02
870

83
870

84

9r - -

i aslgg

a1o ISso

1.1ÇO

1.1GO 1.160

1.160

_qqo

1.000 1.000

1.000 l..l:.QQQ_ ..l:Q.\)0

MO
1fl0 900
2.4jÕ 3.930 3.93CI
(/

·-'-··--

17

17

900

5F.JO I

COO

El]_ S_f!

1--

-

-

J..1QQ.. ~

(l(')J

3GO

--=14 ,____
10j_4_L__
-·- --

s.93õ- 3-:-o·.ío-r,:~ 29_i_zao·
17

-
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------------------------------------.· · AINDA PEU) E~XO DO SUL
B - COMBUSTÍVEL E CINZAS VOLANTES
(EM TONELADAS E UTILIZt\1-.JDO VEÍCÜLOS
·oE TRANSI:lQRTE DE 28T)
----~·- .....----------~--------·-·------·---..----~~-----.-.

'.

75 ' 76
COM!3USTiVEL
CINZAS VOLANTES

300

78

!;OMA (TJ
ANO

-

DIA.

79

ao

81

80.005 98.195 40.400 38.741 20.185
200 . 56:815 56.815

90.3~24

- -

82

507

-

OG

07

:lS

- - -

-

-

84

83
2.081

05'

90.324 90.324 15.3!)C D.OOtJ 14.120 5.100 O.GOO . 1.010

-

- - 9.7•18 80.295 155.010 07.215 137.0.35 118.050 107.4' 7 31.068 11.'/60 14.120 5.108 6.600 1.01C 3JB 2.860 5.536 3.472.
505 182 230
423:> 3.636 1.11 c : .420
3C: , - 3
1·i12 1 n 2 .. a 15 10 14 12 11
- - -

DIVERSOS

VEÍCULOS
(28 T)

9.~.j0

77

-

8.586 .15.670

-

-

4.6~5

~

..v-..·.~ .~A.·... ~· .....,..--..,.....,__~,---------·-·---····...- - -... W/· ... ··-.. ~··

_ ... _ .. ~ ....- · - - - · - · - - -

MAiERff.,IS QUE Di::VEI~ÃO, P~·:OVAVEU~~EI~TE,
ATII~GIR MARII~GA POR 1=ERROVIA E
PROSSEGUIR TRAN:51TAND.:> A RODOVIA
MARIN~Á - FOZ (EMPRE~O DA ES'fAÇÃO DE TRANSBORDO)
(EM TONELADAS E UTILIZANDO VEÍCULOS DE
2ST NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO) - EIXO DO NORTE

---------------------------------·--------------------~--------------• '' l

MATERIAL

_q:ªRf:Q (1,

i?s

76

77

70

79'.

ao ·

'01

. 83.

84
86
85
êL ~ª14=~ 4M25 7.050
1.020 5.760 -7JfGÕ 1.860
39.050 23.372 22.5~8 18.762 1s.5~c· 7.•:.:8 2.247
27.672 16.5·1H~'i.O ~1
72.6~Q ~.
2.594 1.549 2.712 988
~~:-2.Qp
.4 .
2
,
3
7
a

82

-

1- 5.325 137.675 287.925 334.275 4E•1.350 2!)·1.300 !32.550

~~ÇJ_f:.~CONCRETO (2)1-

420 15.300 7.560 32.220 ~5.910
_ãÇ.Q_~_sTRUTURAL !2Lj. - 10.775 18.009 18.õ16 28.560 ~6.585
SOtv.A
·
- 16.520 170.984 314.101 395.055 5~3.845
1M:10 14.109 18.709
v'Eícutos K~o · - 690 6.1CI(l
17 • 31
52
39
~~~Tl
o~- 2

21.9il0
·42.451
358.711
12.811
. ~i8

~'ª

OBSERVAÇÃO- 1 -AS QUANTIDADES DE CIMENTO REGISTRADAS NESTE QUADRO CORRESPONDEM A 75% DA
QUA~TIOADE TOTAL DA OBRA. ·
· - 2 - AS QUANTIDADES DE ACO AQUI RI:GISTRAOAS CORRESPONDEM A 100% DA QUANTIDADE
TOTAL DA OBRA.
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-218O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG. Pronuncia o seguinte
discurso)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Temos acompanhado, cxtcmado vez por outra a nossa opinião.
:nespeito da estatização da economia brasileira.
Procuramos p.:rticipar das discussões por entendê-las oportunas
e dessa forma ncccssArias. Primeiro se permite a audiência a amplos
setorcs da sociedade brasileira, mas ainda porque alcança uma
controvérsia do mais alto significado, qual seja, a relativa aos rumos
que estão sendo, no momento, antevistos para a economia nacional,
como decorrência do nosso desenvolvimento económico.
Aceitamos dialogar a respeito da denominada estatização da
economia brasileira. mesmo sabendo que grupos poderosos, de um
momento para outro, desencadearam suas criticas, fazendo-o conscieniemenic. Entretanto, discussão de tãl importância dificllmcnic
teria os desdobramentos ncccssãrios a uma completa clarificação de
idéias.
Mesmo assim. Sr. Presidente, a abertura d.o tema vem
propiciando uma objctiva meditação a respeito, de tal sorte que
possamos alongar a vista, no sentido de verificar se, ao l.ado do
processo de estatização, não estariam ocorrendo outros processos,
tão ou mais decisivos para o futuro da Nação brasileira.
E: dentro deste enfoque que acreditamos teria sido bem mais
profTcuo o debate se este tivesse sido precedido de uma análise, mais
do que fundamental, sobre a estrutura empresarial da indústria instalada cm território brasileiro.
Tal nllo aconteceu. Antes do diagnóstico, vieram as receitas, que
continuam a ser divulgadas.
Mas para não ir muito longe, o certo é que continua presente a
necessidade de se atentar para um acurado diagnóstico da estrutura
da indústria nacional, verificando, concretamente, a quem pertence a
propriedade do nosso parque produtivo, se brasileiro, multinacional,
ou do setor público.
São de dois anos, aproximadamente, pois datam de 19 de março
de 1974, estas palavras, que consideramos merecedoras de reflexão:

(Instituto de Planejamcnto Económico e Social), preparado por
Carlos von Doellinger e Leonardo Cavalcanti, que contém dados
valiosos a respeito.
O critério básico de seleçào adotado pelos autores citados, no
livro "Empresas Multinacionais na Indústria Brasileira", foi a esco·
lha das IOmaiores empresas, segundo o património, capital social e
fatunmento, de 23 setorcs industriais, de acordo com a classificação
do IBGE, mais os setores de Petróleo c Derivados e de Exportação
Mineral.
E aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, chamo a atenção para
esses números, praticamente já abordados, também, pelo Sr. Sena·
dor Orestes Quércia.

Dessa forma fóra~ sclecionadas 318 empresas, cm média 14
empresas por setor. A amostra é significativa, sem dúvida, pois
embora represente, aproximadamente - c aqui, chamo mais uma
vez a atenção -, 1,5% do total das empresas industriais existentes no
Pals, analisando outros indicadores o quadro muda de figura. Isso
porque, cm termos de faturamento, as empresas relacionadas representaram, em 1972, 42% do valor da produção industrial brasileira.
Ao mesmo tempo, considerando o emprego, a participação é menor,
mas assim mesmo elevada, sendo de 25%.
Notem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 318 empresas correspondendo aproximadamente a 1,5 de empresas brasileiras, elas correspondem a 42% da nossa produção. Igualmente o percentual transacionado por essas empresas com o exterior atingiu a 24% do total,
ainda em 1972.
A descrição é nccessâria, Senhor Presidente, a fim de não deixar
dúvidas quanto à representatividade da amostra, que embasa uma
série de conclusões, que pretendemos externar.
Os resultados da pesquisa inicialmente indicam uma parti·
cipação de 55,7% para as empresas privadas nacionais, atribuindo às
multinacionais um percentual de 41,8%, cabendo às empresas governamentais apenas 2,5%.
Assim, essa participação de 2,5% apenas do setor públicos num
quadro que compreende as maiores empresas do Pals permite uma
primeira c importante conclusão, capaz de mudar a orientação do
debate a que temos presenciado.
"No panorama mais amplo da estrutura empresarial" do
Quando sabemos que o setor dinâmico da economia brasileira
pais cabe assinalar que. da evolução recente da economia na- tem sido, desde hã bastante tempo, a indústria, enquanto na lista das
cional. tem resultado o espetacular aumento, em eficiência e IOmaiores por ramos desta mesma indústria o setor público ocupa
dimensões, das grandes empresas estatais e a participação apenas uma parcela mlnima no total de empresas, é de se perguntar:
cada vez maior da empresa privada estrangeira, ao mesmo por que tanta preocupação? Ainda que essa participação seja vista
passo que relativa estagnação da empresa privada nacional."
do ângulo do faturamento, na verdade a melhor maneira de medir o
Esses dois setores, acrescentava o General Ernesto Gciscl, vulto dos empreendimentos, as empresas industriais do setor público
estavam "praticamente em confrontação dircta". Isso, faz dois anos, detêm apenas 20,7% do total.
Cabe, neste ponto, uma observação, capaz, até mesmo, de
c hoje, perguntamos nós, qual a situação no mesmo campo? Dificilreforçar a argumentação que temos exposto.
mente é diversa daquela.
·
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de aceitar a desesNa verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o destino do investatização, é de fundamental importância, quer nos parecer, verificar timento governamental tem sido os serviços de utilidade pública,
nossa estrutura industrial. Só a partir desse conhecimento será como geração de energia elétrica, empresas de águas e esgotos, saneapossível propor soluções, encaminhando diversamente o debate.
mento, telecomunicações, dentre outros. Uma ·outra verdade,
Por que começarmos pela estrutura industrial brasileira? também essencial, corresponde a que, dentro da estrutura produtiva
brasileira esse posicionamento governamental, ainda que sujeito a
Devido às características assumidas pela nossa economia em que país industrializado nu fundamental -obviamente é o setor secun- criticas, tem garantido à iniciativa privada insumos básicos que perdário que comanda o processo de desenvolvimento económico. mitem manter um eficiente ritmo de desenvolvimento da atividade inAssim, os setores agrlcolas e de serviços atendem aos estlmulos da dustrial, agropecuãria e de serviços.
A nosso ver, Sr. Presidente, é a partir deste ponto, ou seja, do
indústria, que é o setor dinâmico da economia moderna, pela atividade que exerce de geração de tecnologia, fator básico, nos dias de posicionamento do setor público na estrutura produtiva brasileira,
que deve ser visto todo o debate a respeito da estatização.
hoje, de qualquer processo de desenvolvimento.
Mas, para que possamos realizar um estudo, de tal magnitude,
Sendo assim, e doutra parte, na medida em que verificamos ser
Sr. Presidente, esbarramos em inúmeras dificuldades. Em primeiro realmente reduzida a participação do setor público na atividade inl_ugar, os dados globais a respeito da participação percentual de dustrial, cabe ver o outro lado do quadro. Quer dizer, em outras
todas as empresas privadas nacionais, governamentais c multinacio- palavras, se não é o setor público quem controla a maior parte da innais na estrutura industrial brasileira são escassos. Pesquisa de tal dústria, quem, de fato, o faz?
amplitude não chegou a ser realizada cm nosso País. No entanto,
Observamos que o sctor privado ocupa, considerando o número
podemos nos socorrer de um relatório de pesquisa do IPEA de empresas da amostra trabalhada pelos técnicos do IPEA, antes
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-219citudos, purcelu bastante elevada de 97,5 por cento do total. Destes,
55,7 por cento são empresas nacionais, cabendo 41,8% às multi na·
. cionnis. Do ângulo do futuramente - c, aqui, chamamos a atenção
da Casa, mais uma vez - há, porém, predominância da empresa
multinucionul com 55,27 por cento do total.
Esta últimu informação, na realidade, oferece um novo sentido
à questão, evidenciando, delinitivamente, quundo se sabe que 0 di·
namismo do setor industrial é bem mais da empresa do que propriamente do conjunto, o encaminhamento posslvel de ser tomado pela
questão,
Explicando melhor: a multinacional é dinâmica pelo processo
de inovação tecnológica que lhe serve de base. Ao produzir tecnolo·
gia, inova, no que se torna dinâmica, transferindo esse dinamismo
para o setor onde se instala, no caso o industrial. ~ mais fácil, exem·
plilicando, inovar na produção de um automóvel do que na de gasolina.
·
Chegamos ao que acreditumos ser o cerne de toda a questão. De
um lado, pelo faturumento, u multinacional supera tanto a empresa
do governo quanto u empresu privada nacional, ainda que as duas
sejam adicionadas para esse efeito.

às campanhas de desnacionalização, de desestatiza'çi'lo, de estatiza.
ção, podem e devem elas servir para esclarecimento da opinião p6blí·
ca, mas o Governo se traçou uma norma da qual não se afasta,'isto é,
seguir rigorosamente as diretrizes estatuldas, no ll PND. A Cons;.
tituição diz; e o II PND, com muito mais ênfase, repete, que o
desenvolvimento do Brasil está assento na iniciativa privada. Em
nome do Senhor Presidente da Reptíblica, o Sr. Ministro do Planejamento isto Clisse e repetiu. Mais ainda: procura o Governo- e quan,
·do ocasião tivermos, já que são várias as respostas já dadas à nobre
Oposição, de percutir este assunto repetiremos o que agora vamos
dizer: o Governo procura auxílíar, de toda a maneira posslvel, a
iniciativa privada a ocupar espaços vazios,. desde que tal proceder
não seja de forma que prejudique o desenvolvimento e a segurança
nacional. Mostra, por.oútro lado, os excessos, os exageros do estatís,
mo que procura corrigir, caso por caso, desde que provado que 1a
empresa privada pode, com sucesso c igual eficiência, ocupar aquele
ponto. Nada mais foi dito, nada mais foi acrescentado. Porém, não
ver numa afirmativa dessas uma definição, não sabemos, então, io
que é delinição. Se a isso não consideramos definição de atitude, o
que será definição de atitude? Desculpe-nos a repetição das palavras;r;
·Jr;

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Concede-me V. Ex• um

aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer.

O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP)- Nobre Senador Itamar
Franco, estou acompanhando o raciocínio de V, Ex• Acho que o
Governo precisa, realmente, vir a público, através da palavra do Sr.
Presidente da República, para colocar um termo a essa campanha a
que estamos assistindo - desestatização tla economia, no Brasil.
Está faltando, realmente, a palavra do Governo. O MDB, através
dos pronunciamentos dos Srs. Senudores e dos Srs. Deputados tem
feito ver que, possivelmente, por trás dessa campanha, se escondam
interesses escuses de empresas estrangeiras. Então é oportuno mais
este pronunciamento de V. Ex•, com dados alicerçados em números,
para que consigamos, talvez, uma palavra oficial. V, Ex•, por exemplo, salientou o problema do investimento da empresa estrangeira.
Poderíamos, nesse aspecto, lembrar o que foi dito, recentemente; pelo ex-Ministro Pratini de Moraes: as empresas estrangeiras, no que
diz respeito ao capital de risco, aplicam muito menos do que deveriam aplicar, o que não ocorre com a empresa nacional, com a cmpresa brasileira, porque a maior parte daquilo que deveria ser capital
de risco da empresa estrangeira, ela dá entrada em nosso Pals através
de empréstimos, tanto que o ex-Ministro Pratini de Moraes fez uma
proposta no sentido de que as empresas estrangeiras transformassem
50% de todos os empréstimos que têm em capital de risco. Ora, se S.
Ex•, o ex-Ministro da Indústria e do Comércio, faz uma proposta
desta, é porque sabe que o dinheiro que entra no País, a tltulo de
·empréstimo, deveria entrar, realmente, a tltulo de capital de risco.
S. Ex• é um homem ligado ao Governo e sabe o que está falando, sabe que, realmente, existe esta irregularidade praticada, impunemen·
te, por essas empresas estrangeiras. Portanto, eu me associo às razÕes
de V. Ex•, pedindo para que o Governo se manifeste, para que dê
uma palavra final, positiva, sincera a respeito deste assunto tão
importante,

O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) aparte rápido?

Permite V. Ex•

u~

,;;

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado
ao ilustre Senador.
·~
Com prazer, ouço o nobre Senador Orestes Quércia.
:.b
~

.

O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Ouvimos a manifestaçã
da Liderança da ARENA ratificando a pÓsiÇão''êlõ Governo,
de que o PND proteje a empresa brasileira, de que Governo
somente atuará onde for necessário atuar. Mas, o que 'temos
·denunciado é que existe uma campanha sub-reptícia que, talvez,
esconda interesses escuses de empresas estrangeiras. Na realidade, o
Governo se limita a repetir a teoria, a tese.

o

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Perdão, o Governo
não se limita a repetir a teoria. Não!
''

O Sr. Orestes Quércia (MDB -:- SP) - O Governo tem, em
suma, condições de esclarecer e. não esclarece; apenas enuncia os
postulados básicos, eiementares, que estão nqs planos do Governo.
O Sr. Virgillo. Távora (ARENA - CE) como, também, aplica.

Não só enuncia

O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP)- Quando isso ocorre, :o
Secretário do Planejamento pede às Associações de Classes que cola~
borem com o Governo, dando orientações onde o Governo deve
desestatizar ou não.·

.

O Sr. Virgílio Távora (AREN•A- CE)':"'" Absolutamente não!

~

o sr; Orestes Quércla (MDB- SP)- Ora, se o Governo nã~1

tem condições de fazer um levantamento a respeito do que pode ou
não r~alízar, então, está se omitindo. O que nós ·queremos équel~
Governo coloque uma ~'pá de cal" sobre o assunto, que se defin'a(l
que realmente se manifeste, dando a sua posição com dados fel
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Agradeço o apar- levantamentos reais. ··
<A
te do nobre Senador.
llli
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA_ CE)_ V, Ex• permite um
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador OresteS!
aparte, eminente Senador? (Assentimento do orador.) Queremos dei- Quércia, vamos, pois, aguardar a palavra dos líderes do Governo;
• está , j'á dt'sse e ho'~e rea fi1rmou o principalmente sobre ·a aquisição de bens de capital. Afora isso o
xar bem cIaro que o Governo nuo
nobre Senador por Sãó Paulo, omisso a esse respeito, pela Secretaria controle da tecnologia coloca nas mãos das. multinacionais um suf~
Geral de Planejamento, através da palavra do seu titular e, nesta Ca· ciente dinamismo que lhes permite progredir exatamente no que djzl
su, pela voz do L!der em exerclcio da Maioria, deixou bem expresso respeito uo faturamento.
u::J
aquilo, que é a sua doutrina. Fomos até causticamente atàcados, em
Os aspectos que acabamos de ressaltar sugerem, Senhor Pre51!'
editorial de um dos mais prestigiosos jornais do Pals e da América do dente, um alcance verdadeiramente diverso ao que se tem discutidd
Sul, por expressarmos aquela opinião oficial. Vamos repetir: qUà~ uté agora.

P,~~~~ooa

____________
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taçõc:s voltar ao as.~unto que, já é ventilado desde a década dos

quarenta.
Em principio, uma divergéncia é colocada, sob qualquer aspecto
primordial: qual, na verdade:. dos processos é o mais insidioso?

A cstatiZllçiio ou desnacionaliznçilo?
O debate, seja qual for, é salutar; se visar uma anúlise serena,
equilibrada c responsável sobre os rumos da nossa economia. O importante é termos um desenvolvimento com independéncia e justiça
social. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:

FREQÜtNCIA DAS EMPRESAS NA AMOSTRA

NÚMEROS DE EMPRESAS
SETORES
Mineração .................................................. .
Minerais Não-Metálicos ...................................... .
Metalurgia ..................................•...............
Mc:cãnica ....................................•...............
Aparelhos Elétricos c: de Comunicações ......................... .
Material de Transporte ....................................... .
Produtos de Madeiras ........................................ .
Papel e Papelão ..........................•...................
Mobiliário .................................................. .
Borracha ................................................... .
Couro e Peles •............................... ·............... .
Química e Petroquimica ...................................... .
Plásticos ................................................... .
Petróleo e Derivados ......................................... .
Farmacéutica ............................................... .
Perfumaria .................................................. .
Té:xtil ................................ ·...................... .
Ve.~tuário ........................... ; ....................... .
Alimentos ........................................... ·....... .
Bebidas .................................................... .
Fumo ...................................................... .
Editorial ................................................... .
Diversos ................ ·.................... , .............. .
Total ••••••••••••••••••••••• ••••••,••••• ••••••••••••••• , •••.
Fonte: "Quem i: Quem", op. cit.: c Guia lnterinvest, op. cit.
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Governamentais

4

7
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4

12

3
li

li
4
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13
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5
5
3
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-221PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL, PELO FATURAMENTO,
DOS TRI:S GRUPOS DE EMPRESAS NA AMOSTRA
(1972)
%

SETORES
Mineraciio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minerais Não-Metálicos ............................ .
Mctulurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mecânica ......................................... .
Aparelhos Elétricos e de Comunicações ............... .
Material de Transporte . , ........................... .
Madeiras c Artefatos ................... , ........... .
Papel c Papel1io ........ , ........................... .
Mobilií1rio ........................................ .
Borracha ......................................... .
Couros e Peles ....... , ............................. .
Química .. ; ..... , ... , , , , , . , , , , , , . , , . , , , , ........ , , ,
Plásticos .......................................... .
Petróleo e Derivados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farmacêutico ..................................... .
Perfumaria ........................................ .
Têxtil .......................................... · ..
Vestuário ......................................... .
Alimentos .... , .............................. , .... .
Bebidas : . ......... , .............................. .
Fumo ............................................ .
Editorial ........................................... .
Diversos ...... : ......................... · · · · · · · · · · ·
Total ••.••. , •••••••.••• , • . • • . • • • • • . • • . • . • . . • • • . • • . •

Governamentais

Nacionais
Privadas

76,49

7,85
40,23
21,00
25,35
23,84
3,56
82,41
62,95
100,00
33,90

52,50

13,33
50,23

20,72

•

35,55
29,87
8,95
6,97
96,70
62,12
50,29
46,16
85,35
0,10
99,01
33,64
24,01

rv........
nacionats
15,66
59,72
26,50
74,65
76,16
96,44
17,59
37,05
66.10

•

51.12
70.1::!
40.!!2
93.03
3.30
37.HH
49.71
53,1!4
14.65
99.90
0,99
66.36
55,27

Fonte: "Quem é quem na Economia Brasileira", in Visão (agosto de 1974)
Guia lnterinvest, 1971/1973
Elaboração: IPEA
• lnsuficiênciu de informações.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourival Baptista.

as capitais dos Estados que por ele passaram a ser servidos: pela or·
dcm de escalas: Sulvador, Arucuju, Maceió e Recife.
O vôo inaugurul se deu no ·dia 2 do corrente mês, sendo· a
freqUênciu dos vôos quatro por semana (às segundas, quartas, sextas·
feiras e dom.irigos), com partida de Brasília às 9 horas e retorno às 19
horas do mesmo dia.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No mês passado; ocupava esta tribuna, proferindo discurso
através do qual trunscrevi em nossos Anais ofício que o Governador
José Rollemberg Leite enviara ao Tenente-Brigadeiro Sylvio Gomes
Expresso, nesta oportunidade, Sr. Presidente, o meu agradeciPires, Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil, em 23 de mento aos responsáveis pela concessão da nova linha, que muitos
abril do corrente ano.
'benefícios há de propiciar ao nosso Estado, Tenente·Brigadeiro SyJ.
Nesse expediente, o Governador de meu Estudo solicitava a con- vio Gomes Pires, Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil
cessiio de uma linha diária de vôos diretos na rota BRASILIA- do Minist~rio da Aeronáutica, e Dr. Flúvio Musa de Freitas Guima·
ràes, Presidente da Viuçào Aérea Silo Paulo S.A.- VASP, por te·
ARACAJU-BRASIL!A, a ser servida-pelos "Boeing" da VASP.
Disse, então, de contatos que mantivera, em Nova lorqu~. com rem acolhido a pretensão do povo scrgipano, através de seu Gover·
o Presidente da VASP, Dr. Flúvio Musa de Freitas Guimarães, no nador. (Muito bem! Palmas.)
dia 7 de maio próximo passado, com quem abordei ·o assunto,
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
comunicando-lhe a solicitação do Governador ao Diretor·Gerul do
DAC. Afiançou-me ele que a empresa tinha o maior interesse no
Altevir Leal- José Guiomard- Evandro Carreira- José Es·
C~ISO,
teves- José Lindoso- Fausto Castelo··Branco- Petrônio Portella
Hoje, Sr. Presidente, venho comunicar à Casu o pronto uten· - Jessé Freire - Domlcio Gondim - Ruy Carneiro - Arnon de
dimento da solicitaçiio feita pelo eminente Governador sergipano. Mcllo - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Gilvan Rocha Autorizou o Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil a no· Joilo Calmon - Danton Jobim - Gustavo Capanema - Evclásio
va linha, que nilo _só cobri.rú o trajeto reivindicado, como se esten· Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker ..... Tarso Outra.
dcrá até Recife, com escalas de serviço ainda em Salvador e Maccló.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
Assim, o bcnefrcio gerado pelo estabelecimento do novo vôo
alcançurá quutro Importantes centros du Regiilo Nordeste, ou seja, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio.

-222~lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1-49, DE 1976
Dbp6e IICibre a coaceuio de gradncaçio de ri1c:o de Ylda
aoslrabalbadores Da c:oastruçio dYII.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Aos empregados da indústria de construção civil serA pa·
ga, mensalmente.. pelos empregadores, uma gratificação de "risco de
vida", correspondente a 20~ (vinte por cento) do valor do salário
percebido.
Parágrafo único. A gratificação instituída neste artigo só será
devida quando o empregado se encontrar cm trabalho efctivo na
construção de obra e.. cm nenhuma hipótese, serâ incorporada ao
J:l~:ic.

Art. 2' Esta lei entrarA cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrArio.

O ex-Ministro do Plancjamcnto,
Hélio Beltrão, destacou ontem que "a alternativa
mais viável para se evitar os riscos da
estatização c da desnacionalização
da economia é o fortalecimento da empresa
privada nacional",
' -~
Em sua opinião, o Governo Geisel. está consciente desse fato,
tanto que a meta de aumentar o peso relativo. da participação do empresariado nacional nu economia brasileira esté. explicitada no II
PND. Além disso, vem tomando medidas concretas para a reali·
zação daquela meta, como, por exemplo, o apoio decisivo dado ao
projeto da Alagoas Matérias-Primas Farmacêuticas S/A ..
Connltossuperados

Trata-se de medida justa c de largo alcance social, que, como se
sabe. j6 1: objeto de disciplina estatutâria para o servidor público em

A criação dessa indústria, que produzirá Acido ascórbico (vitamina C), mostra claramente "a possibilidade .de se conciliar interesses aparentemente conflitantes, harmonizando-os com o objetivo
fundamental do desenvolvimento do Pais", segundo afirmou o exMinistro do Planejamcnto.

O empregado da indtistria de construção civil, aquele que trabalha deúvamcnte cm obras; permanentemente, estA expondo a sua
vida, correndo riscos de toda parte sem que, por tal fato, receba o menor reconhecimento.
Essa situação injusta, e mesmo calamitosa, há muito vem preocupando os legisladores que se dedicam ao estudo das leis sociais,
alán de constituir, periodicamente, notícia para os jornais de todo o
Pzús, ao advento de qualquer catâstrofe.
!

BELTRÃO DEFENDE FORTALECIMENTO DO
EMPRESÁRIO PRIVADO NACIONAL

J llldflcaçio

geral.

II .

E O SEGUINTE O ARTIGO, CUJA TRANSCRIÇÃO
E SOLICITADA:

Ainda estA cm nossa memória o acidente ocorrido em Belo
Horizonte, quando muitos oper6rios perderam a vida c outros fica·
ram definitivamente incapacitados.
Dessa sorte, a presente proposição reveste-se de espírito de jus·
tiça, além de se constituir numa necesãria reparação ao trabalhador
brasileiro.
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1976.- VuconcelosTorres.
(Às Comlssiks dt Constituição t Justiça t dt Ltgis/açào
Social.J

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto será publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está finda a Hora
do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, cm turno único, do Requerimento n9 215, de
1976, do Senhor Senador Domício Gondim, solicitando a

transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
intitulado ''Beltrão defende fortalecimento do empresário pri·
vado nacional",
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
todos. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

A seu ver, o modelo acionârio da Alagoas Matérias-Primas Farmacêuticas S/ A "inova e aperfeiçoa o modelo que vem sendo
praticado na indústria petroquímica (o chamado modelo do terço,
no qual os sócios estatal, empresas privada nacional e estrangeira de·
têm parcelas iguais do capital votante)".
O capital votante da Alagoas Matérias-Primas Farmacêuticas é·
constituído por 5I por cento de ações ordinárias subscritas pela
OETEC - Guanabara Química Industrial, 25 por cento de
participação da Roche Produtos Qufmicos e Farmacêuticos e os •
restantes 24 por cento de ações ordinárias subscritas pela Fibase,
subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.
Hélio Beltrão esclareceu que "a participação da Fibase é revers(vcl,
uma vez que a GETEC possui opção de recompra, observadas as
condições estabelecidas no acordo de acionistas":
A participação minoritária da Rochc, no capital votante dá Alagoas, ·foi justificada pelo ex-Ministro do Planejamento da seguinte
maneira: "o sócio estrangeiro detendo, atualmeilte,. uma posição pre· ·
dominante no mercado como importador de. ácido ascórbico, tem
interesse cm defender essa posição, através da participação na fá·
brica que vai substituir a importação do produto".
Hélio Beltrão acrescentou que a Roche - detentora de 70% da
comercialização de Acido ascórbico no Pais e maior produtora mun~ .·
dia! dessa matéria-prima - não apenas aceitou em participar mino·
ritariamente do capital da Alagoas, como também em transferir o
seu know-how para a empresa, como aporte ·de. capital, sem remessa
de divisas para o exterior, a titulo de royaltles ou assistência técnica.
Precedente
Hélio Beltrão, que é presidente da GETEC, enfatizou o fato que
"o sócio privado nacional deterá a direção efctiva do empreendi·
mi:nto, assim como o controle do capital votante. Coube-lhe, como ·
promotor do empreendimento, a iniciativa e a liderança nas negocia·
çõcs, inclusive a scleçi!o do sócio estrangeiro detentor da tecnologia",
Para o ex-Ministro do Plancjamento, a Roche, "apesar de ser
uma das firmas lideres mundiais num setor sabidamente infenso à
transferência de tecnologia, não hesitou em abrir um precedente que
servirá de inspiração e estimulo às demais empresas estrangeiras do
setor".

-223Dcstaco,u que "a fábrica de vitamina C será o primeiro projeto
de vulto destinado a produzir no Brasil uma matéria-prima funda~cntal para. a indústria farmacêutica: o ácido ascórbico, até agora
mtcgralmcntc importado. Pode mesmo ser encarado como marco inicial da reversão do processo de desnacionalização da indústria farmacêutica brasileira".
Fuaçio do Governo

condição de sobrevivência, raramente se concentram cm descobrir a
solução para os seus verdadeiros problemas", finalizou H.élio
Beltrão.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2:
Votação_, cm turno único, do Requerimento n~ 216, de
1976, do Senhor Senador Domlcio Gondim, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, 'do artigo intitulado "Beltrão: endividamento da empresa é o problema".

Hélio Beltrão afirmou também que "a grande função do Governo é apoiar o empresário privado naQonal cm· suas negociações
com as empresas estrangeiras, detentoras da tecnologia, uma vez que
Em votação o requerimento.
só as empresas estatais possuem poder económico c politico para
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados.
tanto. Só assim será posslvel se enfrentar o desalio atual, que é a cria- (Pausa.)
ção e a consolidação do empresariado privado nacional" ..
Aprovado.
Conforme destacou, "a lição que se pode tirar da criação da AlaSerá feita a transcrição solicitacla.
goas é a seguinte: o debate excessivamente abstraio que vem travando cm torno de alguns temas complexos, como a função do Estado, o
E O SEGUINTE O ARTIGO CUJA TRANSCRIÇÃO E
papel da livre empresa c a desnacionalização da economia, nem semSOLICITADA:
pre constitui a melhor forma de esclarecimento da opinião pública.
A experiência - continuou - tem indicado que a excessiva ge- BELTRÃO:' ENDIVIDAMENTO DA EMPRESA ~ O
neralidade c emocionalidadc desse tipo de debate poderá, pelo conPROBLEMA
trário, aumentar a confusão, provocar retrocessos c inibir iniciativas.
Pior do que isto, pode difundir a errada convicção da existência de
O ex-Ministro do Planejamento, Hélio Beltrão, destacou ontem
falsos dilemas ou de incompatibilidades mais aparentes que reais.
que "o problema crucial da economia brasileira neste momento é o
endiyidamento progressivo e perigoso da empresa privada nacional,
Dlscusdo lncoaseqUeate
resultante da ausência de mecanismos que supram, cm quantidade
Melhor que radicalizar- frisou - o debate teórico é promover necessária, a notória insuficiência de capital próprio das empresas".
iniciativas viáveis no caminho certo. Esse tipo de debate, girando cm
"Esse problema- enfatizou- é crucial, porque está relaciona·
torno de teses c principies gerais, conduz inconscientemente à radi- do com a manutenção do ritmo de crescimento e de emprego, a pollti·
calização de posições. No fundo, os contendores esperam que a rea- ca de controle da inOação, a redução do deficit do balanço de
lidade se ajuste às tcsc:3, quando o razoável é esperar o contrário. Só pagamentos, além da solução do falso dilema estatização versus
a necessidade de dar solução a problemas concretos pode conduzir à desnacionalização."
harmonização c conciliação de pontos de vistas aparentemente antaMedo Inibidor
gónicos.
Para mostrar que sua preocupação nesse sentido não é de hoje,
Em sua opinião, "o Governo, agora mais do que nunca, precisa
Hélio Beltrão citou trecho de uma palestra sua, cm li de março de que o empresário empreenda. Há um gigantesco dispêndio de divisas
1969, na Escola Superior de Guerra: "o brasileiro, especialmente o resultante de importações de equipamentos c de outras mercadorias,
mais ilustrado, herdou a vocação dos latinos pelo debate teórico, o cuja produção interna depende da iniciativa empresarial. O
pendor irresistivel pela fascinante discussão das teses abstratas".
Governo, sozinho, não pode resolver o problema, salvo com relação
aos
bens cuja produção está a· cargo das empresas estatais".
"~ o que freqUentemente sucede cm matéria de politica eco·
nómica. Nesse, como noutros campos, o debate tende freqUente"A inibição do empresârio privado nacional - pelo medo de
mente a radicalizar-se cm torno de falsos dilemas, sem maiores com- endividar-se ainda mais - passou a ser, neste momento, o maior
promissos com a natureza e a urgência dos problemas a resolver."
obstáculo à superação das dificuldades da atua( conjuntura económi"Os contendores dessa guerra de palavras acastelam-se quase ca brasileira. O Governo para retirar o empresário dessa inibição,
sempre cm cidadelas abstratas c irrcdutlveis: cruzados da livre ini· não deve hesitar em tomar nenhuma medida, por mais audaciosa e
ciativa contra gladiadores da intervenção estatal; xenófobos exal- menos ortodoxa que seja. O esforço do Governo nessa direçào só detados contra desnacionalizadores impenitentes; controladores faná- ve cessar quando terminara a inibição das empresas nacionais e
ticos contra manlacos da economia do mercado; politicas mal infor- quando realmente elas estiverem fortalecidas".
Hélio Beltrão assinalou que "é cada vez menos saudável a relamados contra empedernidos e estreitos tecnocratas; livre-cambistas
românticos contra protccionistas obsessivos; defensores do "lucro é ção exiglvel niio exigível das empresas privadas nacionais. Essa situasagrado" contra partidários de "o lucro é um roubo"; monctaristas ção tende a agravar-se pela falta de geração satisfatória de lucros.
Efetivamente, é dilicillucrar-se pagando correção monetária c juros
"ortodoxos" contra estruturalistas radicais."
"Atónito c confuso: ante o fulgor dessa controvérsia, carregada sobre uma dívida crescente, quando não se pode transferir os custos
de preconceitos c de irrealismo, c não raro obscurecida pelo interesse financeiros para os preços dos produtos:f.
O ex-Ministro do Plancjamento disse que "o Governo precisa
pessoal ou de grupos, nem sempre é fácil ao brasileiro comum identomar medidas urgentes para a redução do custo do dinheiro. Caso
tificar precisamente onde reside o interesse nacional."
"Ora - enfatizou o ex-Ministro - o nacionalismo, tal como o isto não aconteça, o Governo ficará numa posição dilicil, porque
conceituamos, consiste cxatamcntc na fidelidade a esse interesse, que para os ~mpréstimos defende a verdade do custo do dinheiro, mas na
hora de fixar os preços se esquece dessa verdade".
precisa, por isto mesmo, estar claramente identificado."
"Todos os povos silo ciosos de seu interesse. E na medida em
que estilo habilitados a identificá-los, procuram defendê-lo objctivamente. A desatenção dos povos pelo próprio interesse é tão censurável quanto o descuido do chefe de fam!lia pelo bem-estar atual c futuro de seus filhos."
"Ironicamente, os palses menos desenvolvidos, justamente aqueles cm que a identificação e a defesa do próprio interesse constituem

Polftica monetária
Indagado sobre qual era sua opinião com relação as medidas
tomadas anteriormente e as que estão sendo anunciadas para reduzir
os meios de pagamentos (papel moeda em poder do público e depósitos. bancários, em seu conceito mais simples que não engloba as
aplicações financeiras), o ex-Ministro do Planejamcnto afirmou o
seguinte:
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-224"Estou apreensivo quanto a essas medidas que, partindo do
pressuposto de que estamos apenas diante de uma innação de demanda, signilicam a <~plicação dos remédios clássicos de contração da
liquidez de ~:lcv<~çiio dóis l<lx<~s de juros",
"Receio- acrescentou Hélio Beltrão- que, a exemplo do que
aconteceu no período de 1965/66, .essas medidas possam, p~lo
contrário, produzir efeitos innacionários e mesmo recessivos: Isso,
porque, essas medidas tendem a elevar os custos financeiros e a
agravar o endividamento das empresas".
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -ltem3:
Votação, em turno único, do Requerimento nq 225, de
1976, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando tenham
tramitação cm conjunto os Projc:tos de Lei do Senado n9s
128, de 1976, do Senhor Senador Henrique de La Rocque,
que dispõe sobre o c:~c:rdcio da profissão de corretor de imóveis c 131. de 1976, do Senhor Senador Benjamim Farah, que
disciplina o exercício da profissão de corretor de imóveis em
todo o Território Nacional.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. ( P:IUsa.)
Aprovado.
A Prcsidi:ncia farlt cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDE!Io'TE (Magalhães Pinto)- Item 4:
Vota.;ào, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 125, de 1975, de autoria do Senhor Senador Nelson
Carneiro, que dá nova Redução ao § I• do art. 381 da
C,lnsolid:tção das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES. sob n•s 676 c 677, de 1975, das Comis- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto; e
-de Leglslaçio Social, favorável, com voto vencido do
Senhor Senador Domício Gondim, c voto vencido. cm
separ:~do. do Senhor Senador Jarbas Passarinho.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 28 de maio,
tendo a votação sido adi:tda por falta de quorum. Posteriormente, a
requerimento do Sr. Scn:tdor t\dalbcrto Sena. foi a votação da maté:·
ria adiada para a presente sessão.
Em votação o projeto.

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A proposição em exame objetiva modificar a redação do § J9 do
art. 381 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a finalidade de
aumentar de 20% (vinte por cento) para 30% (trinta por cento) a
percentagem adicional devida pela execução de trabalho noturno pela mulher, quando comprovado o seu estado de gravidez.
Ao justificar o projeto afirma seu autor que:
"Em face do contexto social brasileiro, a mulher, mesmo
grávida, é muitas vezes compelida a trabalhar até cm período
noturno, para assegurar condições mínimas de subsistência,
ou mesmo, sobrevivência".
Em que pesem os elevados propósitos da justificativa oferecida,
cabe ponderar que se fossem admitidas, ad arpmeatandum, como
verfdicas as afirmativas contidas no mencionado argumento, chegarse-is à conclusão de que o projeto pretende impedir que a mulher realize trabalhos extraordinários e, conseqUentemente, aufira "condições de subsistência ou mesmo sobrevivência", uma vez que
desinteressaria o empregador por tal tipo de trabalho, face ao aumento do custo.
Por outro lado, no momento em que o trabalho da mulher passa
a ter expressão na força de trabalho nacional, os esforços do Governo têm sido no sentido de evitar que as empresas impeçam o ingresso
du mulher em seus quadros, face aos encargos decorrentes da proteçào ao seu trabalho. Tanto assim é, que pela Lei n9 6.136, de 7 de novembro de 1974, o salário-maternidade passou para o âmbito da Previdi:ncia Social.
Finalmente, convém ser salientado, face ao disposto no art.
379 consolidado, ser restrita a permissibilidade para o trbalho noturno da mulher e a protcção à mulher grávida já está prevista nos
artigos 391 e 393 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do projeto. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Em votação o projeto. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados
(Pausa).
Rejeitado.
A matéria vai ao arquivo.
t: o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 125, de 197!!

Peço a palavra, Sr.

Dá nova redaçio ao § )9 do art. 381 da Consolldaçio das
Leis do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao no ore Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a votação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Dê-se ao§ 19 do art. 381 da Consolidação das Leis ·do
Trabalho, aprovada pelo Decreto" lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943,
a seguinte redução:

O Sr. Nel50n Carneiro (MDB- RJ) Presidente, p:tra encaminhar a votação.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Paru encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O pensamento da Mlrioria é pela rejeição deste projeto,
certamente pelos motivos constantes do voto vencido do Senador
Domício Gondim c mais largamente exposto no voto do nobre Sena·
dor Jarhas Passarinho, na Comissão de Legislação Social. Acredito
que esw seja uma daquelas medidas que o Governo, um dia, tomará,
p:tra atender às mulheres cm estado de gravidez que prestam serviços
ao desenvolvimento nacional.
Ao significar esta esperança, manifesto a disposição de manter o
projeto, contra os votos vencidos da Comissão de Legislação Social,
mus de acordo com os pronunciamentos das Comissões de Constituição c Justiça c de Lcgislaçào Social. (Muito bem!)
O SR. PRF.SIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavrn
ao nobre Senador Eurico Rezcndc, pura encaminhar a votação.

llwb.MMw.Ma~.-....

"§ J9 Para os fins deste artigo os salários serão acrescidos duma percentagem adicional de 20% (vinte por cento), no
mfnimo, elevada para 30% (trinta por cento) quando se tratar
de mulher em estado de gravidez, comprovado mediante
atestado médico."
Art. 29 Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item!!:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n9 12, de 1976 (n9 183-B/75, na Casa de origem), que estende
a jurisdição da junta de conciliação c julgamento de Concórdia-Se, ao municfpio de Xavantina, tendo
PARECER, sob n9 321, de 1976, da Comissão:
-de Leglslaçio Social, favorâvcl.
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-225Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo qu•;m deseje discuti-lo, encerro a discussão.
Em vntaçiío.
Os Srs. Senn.Jores que o ap~ovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitud<'.
O Sr. franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, eu havia
solicit:ld<' a palavra. V. Ex• leu muito depressa. Eu ia requerer o
adiumc• .o dessa mutéri~l.

'1 SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Agora. estú rejeitu·
da matéria.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Fica, apenus, consigna·
do.
É o seguinte o projeto rejeitudo:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 12, DE 1976
(N9 183-B/75, na Casa de origem)
Estende a jurisdição da Junta de Conciliação e Julga·
mento de Concórdia- SC, ao Município de Xavantina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I9 Fica estendida a jurisdição da Junta de Conciliação e
Julgamento de Concórdia- SC, ao Municípiv de Xuvantina.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor nu data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mag~Jhães Pinto) -Item 6:
(Tramitação em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
n9150, de 1975.)
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
lnterno),'do Projeto de Lei do Senado n9 32, de 1972. do
Senhor Senador Franco Montoro, que determina que todos
os benefícios concedidos pelo INPS, sejam reajustados em
proporção ao salário mínimo vigente na data de seu início,
eliminando desigualdade de critérios. tendo
PARECER, sob n9 310. de 1976, da Comis'são:
- de Constltuiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade,
com voto vencido do Senhor Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) Presidente.

Peco a palavra, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra o
nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estamos providenciando o envio à Mesa de requerimento de
adiamento da discussão desta matéria, para exame melhor das razões
que acabam de ser indicadas.
Peço a V. Ex• que submeta o requerimento de adiamento, por
prazo de 30 dias, à consideração do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) requerimento que será lido pelo Sr. I9-Secretário.
lido e aprovado o seguinte

Sobre a mesa,

e

REQUERIMENTO N9 250, DE 1976
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 32,
de 1976, a fim de ser feita nu sessão de 9 de agosto próximo.
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1976. -Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a
deliberação do Plenário. a proposição figurará na Ordem do Dia da
sessão de 9 de agosto próximo, juntamente com o Projeto de Lei do
Senado n9 1.50. de I975. constante do item seguinte da pauta, que
tramita cm conjunto com a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
da Ordem do Dia.
Com a palavra. como Líder. o n·abre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE. Como Lfdcr,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A Liderança da Maioria, no momento, limita-se apenas, a
poucas palavras. no respeito que tem a outros oradores que
esperavam ter o tempo necessário para exprimir suas idéias. Mas.
não pode deixar passar cm julgado, nno pode deixar que seu silêncio
seja considerado como concordãncia com o que há pouco ouviu
neste Plenário.
O Senhor Presidente da República, por intermédio do seu
Secretário de Planejamento da Presidência, o eminente Ministro Reis
Velloso, já deixou bem clara a posição governamental nesta
momentosa questão de estatização versus desestatização.
Da mesma maneira, tivemos ensejo de, interpretando o
pensamento governamental nesta Casa, dizer- e mais uma vez aqui
vamos repetir para que dúvidas não haja - que, o Governo
considera a iniciativa privada a base do desenvolvimento nacional.
1-lú partes de setorcs d~t ~ttivid~tde pCttri~t que hão de ser atribuídas ao
setor govcrnament~tl. ,\ doutrin~t da divisão dessas {trens está muito
bem estatuída dentro do 11 PND. O Governo não se afasta dessas
diretrizes, demonstrando com atas. e não com palavras, como age.
Quanto à campanha existente hoje no País e que enche as folhas
dos m~tis prestigiosos órgãos d~t lmprcnsu. ucha que é suluwr para o
esclarecimento da opinião pública, mas não se divorciará, um
milímetro que seja, daquilo que no 11 PND foi inscrito e aprovado
por esta Casa.
O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Um instante.
Mais ainda: nos casos em que seja constatado excesso de
estatismo, isto é, casos em que possa ser demonstrado que aquelas
diretrizes constantes do Plano em questão foram infringidas. o
Governo está disposto, tem autoridade moral suficiente, para
reexaminá-los um por um. E isto foi dito e repetido.
Da próxima vez -estamos sendo absolutamente coerentes com
o que lhes prometemos, eminente Senador Nelson Carneiro - cm
cuidarmos de ser breve- vamos tratar deste assunto mais a fundo c
mostrando, não com palavras, mas com dados, o que o Governo tem
feito para evitar a desnacionalização, no auxilio que dá às empresas
genuinamente brasileiras que estejam ameaçadas de absorção
alienígena.
Ouvimos com prazer. o aparte de V. Ex•. Senador Orestes·
Quérciu.
O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) - Praticamente, V. Ex•,
no trecho final do seu pronunciamento, já esclarece dúvidas que cu
gostaria de levantar.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Ótimo!
O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) .:.... Recentemente, lemos
nos jornais que o Presidente talvez fosse se manifestar a respeito
desse assunto tüo importante, O que queremos é o seguinte: a par
dessa campanha em favor da desestatizaçiio - inclusive nós do
· MDB estamos de acordo com a filosofia que V. Ex• acaba de expor,
em nome do Governo...
'
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Maravilhoso.
Jâ acertamos cm algum ponto.

-226O Sr. Orestes Quérc:la (MDB - SP) - Exatamente.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN. Pronuncia o seguinte
Entretanto, a par das nossas preocupações, temos denunciado uma
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
constante, uma g'alopante desnacionalização da empresa brasileira.
Volto à tribuna para dar conhecimento à Casa e ao Governo das
~ isto que o Governo deve esclarecer. Deputados e Senadores do
minhas profundas preocupações com o problema do assalariado
MDB têm apresentado dados estatísticos comprovando a galopante
brasileiro, com o problema daqueles que, .trabalhando no anonimato
desnacionalização da empresa brasileira. Na realidade, têm esses
das suas esperanças, multiplicam e desenvolvem a produção deste
parlamentares levantado a tese de que a campanha pela
País, onde, já foi absorvido, pela inflação, o aumento salarial de
dcsestatização, na realidade, encobre um problema mais grave, que é 43,9%. O feijão, alimento básico do nosso operariado, já subiu 110%,
exatamente o da desnacionalização da empresa brasileira. E isto,
o café, II 0%, a farinha, 130%, absorvendo aquele aumento salarial.
somente o Governo tem condições de esclarecer. Evidentemente, já E hoje o nosso operariado está vivendo as maiores dificuldades.
estamos de acordo com esses postulados, já os lemos no II PND;
Acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, necessário que o
entretanto, queremos esclarecimentos que realmente mostrem a Governo reformule o seu modelo económico, pois está provado que
atual situação da empresa brasileira em confronto com a empresa
o modelo delliniano, que o Governo, teimosamente, acha que deve
estrangeira, que realmente esclareçam os dados que temos continuar, está esvaziando esta Nação e criando uma situação
apresentado sobre a galopante desnacionalização que ocorre cm
altamente dolorosa para a classe proletária. Já estão se
nosso País. V. Ex• acabou de dizer que não vai ficar nas palavras,
proletarizando os pequenos e médios comerciantes, os pequenos e
que vai apresentar dados cm nome do Governo. Estaremos
médios agricultores c posso afirmar que essa proletarização tem em
esperando esses dados; estamos reivindicando esses dados e a vista um modelo económico que beneficia o capital, estrangulando a
posição final da parte do Governo.
economia do trabalho e marginalizando aqueles que produzem em
nosso País.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sr.
Sr. Presidente, Srs, Senadores, estudado, analisado o problema
Presidente, vê V. Ex• que não se pode nem ser cavalheiro com a
com
certa profundidade, chega-se à conclusão de que são evidentes
Oposição. Membros destacados seus solicitaram que fôssemos rápido em nossa oração, e em seu início aqui o frisamos, protestando as falhas. O Governo achou por bem transformar o serviço público
que em profundidade iríamos examinar este problema c agora nos cm serviço estatal, numa condicionante que tinha como princípio
reclamam. Realmente, até agora a Casa - desculpe-nos a imodéstia básico não dar prejuízo à Nação, tornando, aos poucos, o serviço
- não nos tem pegado cm promessas falazes; quando prometemos público cada vez mais caro, sem que o povo tenha a quem se queixar.
A PETROBRÁS, a 30 de outubro do ano passado, elevou os
responder a alguém, nós o fazemos; podemos demorar um pouco
custos
do combustível, o que representou uma alta, só em tributo, na
mais ou um pouco menos de tempo. ~isto que nós vamos fazer, Sr.
ordem'
de 4 bilhões e meio, dinheiro este arrancado de uma
Presidente. Mas desde já...
comunidade empobrecida e sem poder aquisitivo, dinheiro este arO Sr. Orestes QuErela (MDB - SP)- V. Ex• é que disse que rancado de um povo a cada dia mais sofrido e mais endividado.
vai citar dados, não vai ficar nas palavras. Foram as palavras
~ necessário compreender, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os
textuais de V. Ex•: "Não ficaremos somente nas palavras; estarei, impostos arrecadados pelo Governo asseguram a ele condições de asproximamente, apresentando dados".
sumir as suas obrigações e que o serviço público não pode ser vendido cada dia mais caro, em detrimento de uma comunidade cada dia
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - ... para mais sofrida e mais empobrecida.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o lucro do Banco do Brasil é
mostrar, justamente, o que já foi realizado e o que o Governo faz
para evitar a desnacionalização. Aí, vamos cair num refrão de que astronómico, o lucro da PETROBRÁS a cada dia cresce mais, o lunão gostamos: que não é de hoje, já é de muito tempo, já vem de cro da ELETROBRÁS está cada dia mais alto. De quem é tirado
decénios o fenômeno. Mas, mostraremos o que o Governo fez, um senão da bolsa vazia, da bolsa magra da comunidade nacional?
desalio à nobre Oposição scrã apontar se há símilc cm qualquer
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um
outro, no esforço de evitar a desnacionalização. E, ao mesmo tempo, aparte?
o que ele tem feito para, cm atos c não em palavras, dar r
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - ~ com o maior
materialização dessas intenções.
prazer que concedo o aparte ao nobre Senador Benjamim Farah.
O Sr. Orestes QuErela (MDB- SP) - E nós estaremos aqui
para aplaudir o Governo, se for o caso.
O SR. VIRG1LIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• está
melhorando bastante, eminente Senador. Vai aplaudir.
O Sr. Orestes QuErela (MDB- SP)- Se for o caso.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) verificando que V. Ex• já admite aplaudir o Governo.

Estamos

O Sr. Orestes QuErela (MDB- SP)- Se V, Ex• demonstrar
que o Governo está realmente aluando desta forma, evidentemente
que nós aplaudiremos.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Presidente, evidentemente não vamos mais tomar o tempo dos outros
senhores oradores. Queríamos c pensamos que o fizemos deixar aqui
bem expressa a opinião do Governo, a diretriz que traçou e aquilo
que realmente ele pretende fazer, quanto ao assunto neste Plenário
hoje tão debatido. Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
,;,· O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Agcnor Maria.

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Não queria interromper o brilhante e muito oportuno discurso que vem pronunciando, pois V. Ex• é sempre objetivo quando assoma à tribuna, V. Ex•,
que é homem do povo, deve estar acompanhando o que ocorre. Os
vencimentos foram, na verdade, aumentados. O Governo
determinou uma elevação, não no estilo antigo, que era uniforme,
quando nós, aqui no Congresso, tínhamos o cuidado de proporcionar
uma melhoria de vencimentos e de posição principalmente para os
servidores do nível mais baixo, que percebem vencimentos menores.
O que: adianta concedermos, por exemplo, 30% de aumento para os
servidores mais humildes e 200% para aqueles que estão lá em cima,
numa política de dar menos a quem ganha menos e dar mais a quem
ganha mais? Recapitulando aquilo que dizia o Dr. Getúlio Vargas,
ficam "os pobres cada vez mais pobres c: os ricos cada vez mais
ricos". V. Ex• sabe: que esse aumento veio c já está se anulando,
porque o custo de vida também está subindo. Tenho o cuidadc: de:
visitar os mercados, onde compro sempre muitas coisas pura minha
cusa e guardo os invólucros de certos produtos. Uma coisa esquisita se
verifica nesses invólucros, nesses vasilhames -três ou quatro marcações de preços. Pergunto: Seu empresa comprou aquele produto por
determinado preço, por que o vui aumentando constantemente:, lts
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mais caro? Outras vezes, alegam que o produto acaba de chegar bem
mais caro. E aqueles que já estão expostos vão sendo remarcados
constantemente, não só nos mercados, como também em outras casas comerciais. Há um abandono completo, uma indiferença por
parte dos órgãos que controlam os preços e com isso o vendedor, o
intermediário vai ganhando o que bem entende. V. Ex• deve estar
lembrado da coordenação económica ao tempo do Governo do Dr.
Getúlio Vargas. O preço era taxado e ninguém podia alterar. Quem
alterasse estava sujeito à lei da economia popular. Lembro-me de
que, no Governo do Presidente Outra, houve proposta para aumento de tarifas, inclusive dos bondes, e o Presidente da República,
através do Presidente da COFAP- àquela época, se não me falha a
memória, o General Sandenberg - não permitiu, apesar de toda
pressão que houve. Agora o comércio está solto, a indústria ganha o
que quer, cada um ganha o que quer. O aumento de vencimentos
para os servidores e para os operários já está sendo absorvido pela
alta do custo de vida e daqui a pouco estará ultrapassado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado
nobre Senador Benjamim Farah.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Honra-me V, Ex•
com um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Assim que termine
o meu raciocínio, concederei o aparte a V. Ex•.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo a dificuldade imensa do
Governo. Ele deseja que a indústria continue vendendo seus veículos
e favorece essa venda, através de um crediário monstruoso. Mas,
paralelamente o Governo impede o usuário de usar o veículo, através
de um tributo cada vez mais oneroso. A começar pelo seguro de
responsabilidade civil, que subiu 458%. Um seguro, em outubro do
ano passado, de Cr$ 540,00, já subiu quatro vezes, está em dois mil,
quinhentos e tantos cruzeiros, numa demonstração da ânsia criminosa do lucro fácil que vigora nessas companhias. O imposto é cobrado
ad valarem. O imposto de combustível, que arrecadava 6%, está na
ordem de 14%, ou seja, mais de 40 bilhões de cruzeiros. O imposto
cobrado àd valarem. O gás, o telefone, a energia elétrica, a água, a
correspondência, cada dia mais caros.
Tudo isso, somado ao lucro astronómico apresentado cm cada
balancete de fim de ano, é uma demonstração de que não há
entendimento no sentido de todos compartilharem da responsabilidade, do sacrifício que a Nação tem de enfrentar.
J;: preciso compreender que não é só o proletariado e a classe média devem arcar com o sacrifício que a Nação terá de enfrentar hoje
e talvez por oito ou dez anos.
Acredito que só teremos a continuação do desenvolvimento da
atual infra-estrutura innacionando e não é possível que só o
proletariado, só u classe média respondam pela soma de sacrifícios
que o País está a exigir. t=: necessário que todas as classes
compartilhem, ingentemente, esse sacritlcio.
Leio os nomes das dez maiores firmas do País, pelo Imposto de
Renda pago. E, para surpresa minhu, dessus dez firmas, oito são
estrangeiras, que podem muito bem operar hoje aqui, amanhã acolá.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, sabemos que, em nosso sangue,
fula muito alto o umor pátrio, que este País nos pertence e por ele somos capuzes de tudo. Mus é necessário que o Governo discipline o capital estrangeiro, pnrn evitnr u continunçilo duquilo que já começumos u ver - o rico que nilo est{t ligudo u grupos internacionais,
que nilo trubulhu no merendo financeiro, descapitalizou-se, empobreceu, tem pntrimónio mus nilo tem dinheiro: u nossa clnsse médin
empobreceu e n pobrezn endividou-se.
Esse é o quadro socinl, Sr. Presidente, Srs. Senadores. O quadro
público/: mnis gritunte. é o empobrecimento dos municípios, é o empobrecimento e o endividumento dos Estados, é essa dívida galopante que o Puís a cudn din enfrenta, uo ponto de se tornar necessário criar umu lei proibitlvn pnru aqueles que querem viajar, numa de-

monstração de que o endividamento do País cresce assustadoramente.
Lembro-me, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de um discurso do
Marechal Castello Branco, que em 1964 afirmava que o Brasil se encontrava às portas da falência, devendo, àquela época, 3 bilhões e
185 milhões de dólares. E o que podemos dizer hoje, Sr. Presidente,
Srs. Senadores ...
'
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... se em .dezembro
do ano passado, a dívida montava à soma astronómica de 102 bilhões de dólares?
Nossa balança de serviço estâ cada dia mais onerada, o deficit
cada dia maior e com a nossa balança comercial ocorre a mesma coisa, numa demonstração de que aqueles que devem arcar com as obrigações maiores não estão correspondendo, que os encargos de
sacrifício estão sendo suportados pela classe média c pelo proletário.
Se tal não ocorresse, o País não estaria vendo esse quadro de dificuldades.
Acredito de todo o coração que o Governo é bem intencionado,
mas paréce mal assessorado. Basta citar esta lei que inopinadamente
nos chega, proibindo terminantemente o turismo, através da exigência de depósito de 12 mil cruzeiros.
Eu perguntaria: por que o Governo não proibiu simplesmente o
crediário para turismo? Proibir crediârio para turismo era dar
àqueles que quisessem viajar a obrigação de fazer poupança, para
depois poder viajar ao exterior.
Seria uma medida mais simpâtica. Mas a inopinada proibição
de turismo ao exterior, através desse depósito compulsório, representa uma surpresa altamente desagradâvel.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- t=: um confisco.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O Senador Teotónio Vilela há tempos pede, clama e prega uma definição. S. Ex•
está absolutamente certo. Só através de uma definição política poderemos, realmente, enfrentar a realidade brasileira. Essa indefinição
vem gerando instabilidade, não só política, como também emocional, pois não sabemos de que jeito será o dia de amanhã e, justamente por não saber como será o dia de amanhã é que muitos procuram fugir à inoportunidade do presente.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Nobre Senador Agenor Maria, todos nós identificamos, na sua conduta parlamentar, as
virtudes da generosidade c da compreensão. Mas, de quando em vez,
o entusiasmo assistencial de V. Ex•, que é uma característica de sua
vinculação com as camadas da população menos favorecidas pela
fortuna material, leva V. Ex• aos exageros do coração e esse quadro
se descortina precisamente no discurso de V. Ex• Em primeiro
lugar, nunca houve oposição, no Brasil e no mundo, que dissesse que
o povo estava satisfeito. Se o povo estivesse satisfeito em todas as
partes do mundo, seria um dcsserviço à democracia, porque a oposição se anularia talvez. O Brasil vive, realmente, um período de
dificuldades e este período ainda vai se prolongar. País de dimensões
continentais, erros centenârios acumulados, disparidades de características regionais, tudo isso faz com que o povo tenha de arcar com
um período de sofrimentos. Mas o Governo vem fazendo tudo pura
minimizar us dificuldades populares. Tem dado provas disso. Até o
Papa que, presumidamente, está mais perto de Deus do que nós, se
queixou, outro dia, do aumento do custo de vida no Vaticano. Quer
dizer que as dificuldades internacionais nilo respeitam nem o Papa.
Por que iriam respeitar o Brasil? O que importa 6 saber se o Governo
está atento ou ni\o a esse problema. Ninguém aponta uma medida
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V. Ex• repete - que temos de mudar o modelo económico. Certa
vez, cobrei do eminente Senador Franco Montoro, nos bons tempos
em que, praticamente, era S. Ex• e eu que discutíamos aqui, o mode·
lo que servia para o Brasil, isto é, pedia ao MDB que fizesse o modelo, não na palha das palavras, no passionalismo de discursos e
apartes, que fizesse o modelo para que nós o estudássemos. O MDB
nunca fez esse modelo que convém ao País. Nunca fez. Limita-se a
fazer crítica.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- O fato, Excelência, é
que o MDB não está levando esse assunto a sério, ni1o apresentou
modelo algum.
O Sr. Franco Montara (MDB- SP)- Não apoiado!
O Sr. Eurico Rezende (ARENA ...:.. ES) - Não apresentou
modelo algum.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não apoiado!

O Sr. Nelson Camelro (MDB- RJ) - Quando chegar ao Governo.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - E se tem modelo e
não o exibe está traindo o País.

O Sr. VirgOio Távora (ARENA- CE)- No ano 2000 ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - E o aparte clandestino do eminente Senador Nelson Carneiro apavora o povo, porque
insinuou que essas dificuldades só desaparc:cc:rão quando o MDB for
Governo, em termos de Presidência da República.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Não apavora nada.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Ora, Ex•, eu aceito
até o otimismo, aqui, do Senador Virgílio Távora, dizendo que seria
no ano 2000. Mas, o povo não espera tanto.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Seria uma mensagem
desoladora.
·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu pediria ao orador
que me garantisse o aparte.
O SR. AGENOR MARIA (MDB orador aparteante...

RN) - Eu pediria ao

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Será 50% menor do
que o aparte do Senador Benjamim Farah. E V. Ex• deve ter uns
cinco minutos, ainda.
O SR. AGENOR MARIA (MDB permissão para concluir e ser breve.

RN) -

V. Ex• tem

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -Então, Ex•, o MDB
está praticando um crime de lesa-nação.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Não apoiado!
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Se ele tem o modelo
que vai salvar o País, por que ele esconde esse jogo? O modelo ainda
não surgiu, o MDB não ofereceu um modelo, ainda. Hã discursos
setoriais, há a sinfonia de realejo contra o custo de vida, mas não hã
um modelo.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Estamos oferecendo
diariamente.
O Sr. Eurico Rezende '(ARENA - ES) - O MDB não formulou nenhum modelo. O MDB não ofereceu nenhuma proposta séria
para resolver o problema do País.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ).- Estamos oferecendo
diariamente.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -Gostaria de saber se o
eminente orador garante o meu aparte.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Não está aparteando?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Queria pedir ao
Senador Eurico Rezende que me permitisse...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O Nordeste se queixa
de São Paulo, dizendo que este Estado é que estâ sugando e
ampliando as dificuldades do Nordeste, inclusive, portanto, o
Estado de V. Ex•

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite-me V. Ex• um
aparte?
·<.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- 1:: sô V. Ex• apurar os
fatos.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Eurico
Rezende, o ano passado, desta tribuna, o orador que ora fala dizia o
seguinte: era importante que o Governo reconhecesse que entre o
trabalho e o capital é preciso que haja o respeito mútuo. Pois nós
precisamos encontrar um denominador comum, ou seja, um modus
vivendi entre o capital e o trabalho. 1:: necessário que se compreenda
que sô buscando, através de uma sensibilidade quase espiritualista,
os meios pelos quais se possa conduzir a comunidade, para que as
leis sejam elaboradas tendo em vista o homem, o homem como
pessoa humana e não o homem como um mero instrumento do
capital. Só assim se poderá compreender, Senador Eurico Rezende.
E eu pedi ao Senador Virgílio Tâvora, no ano passado, que para se
valorizar o trabalho que se compreendesse que era necessário que os
juros, para os bens de capital, fossem diferentes daqueles exigidos
para os bens de consumo, e exemplificava naquele que compra o ca·
minhão, para produzir, e naquele que compra o gálaxie, para seu
lazer. E o Vice-Líder da ARENA, presente nessa oportunidade,
prometia-me uma resposta para aquela indagação. Infelizmente, até
hoje, a resposta não veio. Mas, tive o cuidado, no ano passado, desta
mesma tribuna, de enumerar vários fatos que representariam, Sr,
Presidente e Srs Senadores, a garantia para aqueles que,
trabalhando, pudessem - trabalho humilde que fosse - dar-se ao
luxo de_ dizer: eu trabalho e trabalhando posso viver à minha custa.
Pois isso não acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque
os juros cobrados àqueles que compram o ar condicionado para o
seu lazer, os juros cobrados àqueles que compram os Gálaxies para o
seu luxo e sua vaidade são os mesmqs juros impostos· àqueles que
compral)l os.caminhões p~r!l_ÚafJal~ar e para produzir.

· ·o Sr. VirgOio Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador,
V. Ex• nos dá licença para um aparte, já que fomos citados?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O ano passado, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, eu apresentava, aqui, no mês de
outubro, quinze itens que poderiam representar um pouco ...
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - A resposta é a
desvalorização da moeda, nestes quinze dias, com o aumento do
dólar.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra·
zer, dou o aparte ao nobre Senador Franco .Montara.
O Sr. VirgOio Tlivora (ARENA - CE) - Mas V. Ex• citounos. Esperamos, assim, nos dê o aparte,
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Agradeço a V. Ex•
porque me dâ, com isso, a oportunidade de recolocar nos seus devidos pontos a afirmação veemente c destituída de fundamento do
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seguinte:
Senador Eurico Rezende. S. Ex• pediu que nós apresentássemos o
conjunto das soluções para o Brasil. S. Ex• está com a boca torta do
cachimbo do Governo, que pretende ter as soluções salvadoras e as
ditas de alto a baixo, e comete erro sobre erro. O modelo que o MDB
propõe é precisamente o contrário de um modelo paternalista e feito
na base autoritária do monólogo: O que nós propomos é uma
mudança fundamental.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas cm quê?·Como?
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Ouvindo o povo, ouvin. do a comunidade brasileira.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Ah! Ex•, isso aí não
serve.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Ouvindo as associações
de classe.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• tem que
descrever o modelo.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - V. Ex• protestou
quando foi interrompido e não incida no defeito. V. Ex• foi
veemente; ouça agora em silêncio a resposta.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• está descartando, não oferece um modelo. O MDB não tem modelo algum para
propor.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a
campainha.) - Faria apelo aos Srs. Senadores que deixassem o
aparteante falar.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Agradeço a V, Ex•, Sr.
Presidente, que me garante o aparte. S. Ex• quer modelos. S. Ex•
está acostumado com as noticias que vêm para os jornais e que apresentam um modelo pela televisão. Está tudo resolvido. Nós achamos
que a solução dos problemas nacionais é muito dificil, e é por isso
que elas devem vir ao Congresso, porque aqui são ouvidos os interessados. Esses modelos decretados nos gabinetes e apresentados
como solução salvadora ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• apresente um
projeto.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- ... isso é próprio ... Não é
preciso apresentar ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -Apresente um estudo
escrito. O MDB não tem coragem de apresentar um estudo escrito.
Não tem coragem.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a
campainha.)- Faço, novamente, um apelo a V. Ex•s.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - S. Ex• chega ao
disparate de dizer que se deve fazer o contrário do que o Governo
está fazendo. Isto não é sério. '·
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não é sério. é V. Ex•
desrespeitar o Regimento Interno. Não é sério é V. Ex• não deixar
que se fale. V. Ex• fez uma acusação ao MDB c, na qualidade de
Uder, estou dando a resposta.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA ->ES),- O MDB não tem
modelo.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Sei que V. Ex• pensa
diferentemente, porque pensa pela cabeça dos que fazem os modelos.
Nós achamos que não hâ modelos. Essa teoria dos modelos é a teoria
dos regimes totalitários, que apresentam uma solução acabada c ela
tem que ser realizada de alto a baixo. Nós achamos que a solução 6
outra.

\

\

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) ...,.- Qual?.....
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Nós defendemos uma
solução democrática. Por exemplo: Vai-se fazer uma lei de sociedades anõnimas. Quem deve discutir o problema é o povo brasileiro,
representado aqui pelos seus eleitos, pelos seus representantes legais,
e não pelos representantes das firmas multipodcrosas c multinacionais ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA;.,..,.ESl.:-::Não é verdade!
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - ... que elaboram um
projeto e que está sendo ameaçado de vir ao Congresso para ser tratado a prazos exíguos. A respeito do problema de Turismo, em lugar
de baixar um decreto-lei, um modelo acabado c perfeito, elaborado
pelos técnicos, que não corresponde à realidade. Isso não é matéria
de decreto-lei, deve vir é para o Congresso Nacional c, aqui, os
vários sctores da comunidade poderão contribuir para aperfeiçoar o
projeto. O que o MDB propõe é coisa diferente, é que cm lugar das
soluções perfeitas, vindas de alto a baixo, as soluções dos problemas
brasileiros sejam estudadas pelos órgãos representativos da população-brasileira. Esta é a função do Congresso Nacional c é isto qué
Não "est11 s~dôfeito•.O Congresso Nacional tem apenas a função de
homologar decisões q~esão-tomadas, cxatamente, pelos autores dos
modelos. As soluções são feitas deàcordo com as necessidades e a
fórmula essencial é a do debate, da critica por aqueles que têm
autoridade legítima, e somos os únicos que têm a autoridade legítima
que vem do povo. Quem o afirma é o Senhor Presidente da República no seu último discurso, que dizia: "O povo é a fonte do poder. ~
ele que legitima o poder". E quem representa o povo são os eleitos
pelo povo, é o Congresso Nacional. O nosso modelo é um modelo
democrático, e o modelo que nos propõem é um modelo autoritário
que nós recusamos!
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Franco
Montoro, muito obrigado.
Antes de conceder o aparte ao nobre Senador Virgílio Távora eu
me permito responder ao Senador Eurico Rezende.
Sou homem do MDB. Desde que a esta Casa cheguei, não tenho
procurado fazer outra coisa senão, desta tribuna, interpretar os sentimentos mais caros e mais profundos do povo que me mandou para
cá. Sou homem do MDB. Respeito profundamente a autoridade do
Governo; respeito profundamente a ARENA; respeito, para exigir o
mesmo respeito. O MDB é um partido nacional que tem, realmente,
dignidade e faz por onde tê-la. O MDB não é um partido criado ou
que tenha a vivência dos porões da ilegalidade, O MDB é um partido
oficializado e pauta o seu comportamento dentro de um princípio de
merecer todo o respeito. Que um Senador do outro partido, nosso
colega, pois pertence à classe política, num momento, talvez de
excesso, possa acusar o MDB do que foi acusado nesta tarde, sinceramente não poderemos calar. Isto porque, Sr. Presidente e
Srs. Senadores ...
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Muito bem!
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - ... o momento no·
nosso País não é de siglas partidárias- MDB e ARENA- é o momento da classe política nacional, que precisa ser respeitada, a começar daqui; desta Casa, porque se nós não tivermos o respeito não é
lá de fora que venham anos respeitar.
Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Sr. Senador Eurico Rezende errou. Acredito que errou através de excessos, não errou premeditadamente. Acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no seguinte: o que está cm jogo é Jl sobrevivência da própria classe política
·nacional. Classe pol!tica que é mal compreendida, mal interpretada,
sofrida c sempre aparecendo no sofrimento maior. Nós que somos a
classe política estamos como os abrolhos, o marisco no rochedo, recebendo pancadas pelos dois lados. O que buscamos 6 o diálogo; o
que desejamos é um diálogo patriótico: que possamos, através desse
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-230diálogo, encontrar os caminhos da redenção deste País. Esta Casa é
uma Casa eclética, não é a casa elitista. Aqui estão representantes de
todas as camadas sociais, que aqui representam, dentro das suas
possibilidades, as convicções mais puras, mais sublimes e mais soberanas do povo brasileiro. O que nos traz para esta Casa é a vontade
de acertar; o que nos traz para esta Casa é a vontade de servir aos
nossos semelhantes; é dar alguma coisa de nós mesmos aos nossos
irmãos. Qualquer um de nós, na iniciativa privada, viveremos melhor e seremos mais respeitados, porque em algumas áreas é até melhor não se dizer político, como se o nome o fosse de Satanás, pois
procura-se, por todos os meios, desmoralizar a classe política.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a classe política,
mesmo marginalizada, mesmo sem força, que mantém e que representa o suporte maior da democracia em que nós ainda vivemos, apesar de tenra, apesar de quase desaparecendo; mas somos nós,. Sr. Presidente, Srs. Senadores, que mantemos a chama acesa, nesta Casa, e
somos nós que representamos milhões de brasileiros que esperam
que desta tribuna possamos fazer uso em defesa dos seus ideais. Isto
é o que buscamos aqui, e é o que tenho procurado fazer e toda a classe política. Não estou aqui para desfazer da ARENA nem de colega
algum. O que busco da tribuna é o diálogo, para ver se através do
mesmo encontramos o denominador comum, a fim de que possamos, realmente, encontrar o caminho que tanto buscamos.
A critica construtiva í: uma necessidade no regime democrático;
sem ela e sem o diálogo cu perguntaria, Sr. Presidente e Srs. Senadores: que será desta Casa? Deprimida! Calada! Quase que anestesiada! Não é possível, Sr. Presidente e Srs. Senadores!
O nosso papel, nesta Casa, é dizer bem alto o que vai pelos nossos corações. A nossa obrigação, nesta Casa, é interpretar, com honestidade c patriotismo, os reclamos maiores do povo brasileiro.
~ o que tenho procurado fazer aqui. E, por isto, não protesto
contra o Senador Eurico Rezem!.:; lamento é que S. Ex• extrapole de
um conceito que, realmente, nós do MDB não podemos aceitar.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) V. Ex• me concede um aparte?

Nobre Senador,

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com todo o prazer.
O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA -CE) - Eminente Senador,
isso é uma discriminação, porque hã muito tempo que o aparte havia
sido solicitado. Com prazer ouviremos o aparte do nobre colega.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Perdoe-me,
Senador Virgflio Távora. ~com o maior prazer e pedindo desculpas
que concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Vai ser rápido, em ho~
menagem à cessão de vez por parte do eminente Senador pelo
Amazonas. Número um: respeitarmo-nos mutuamente é o que precisamos fazer, disse V. Ex• Outra coisa, parece lijUe não tem sido, no
caso do orador que aqui aparteia V. Ex•, mesmo naqueles momentos cm que a Oposição, aqui inferiorizada numericamente, sempre a ela demos a atenção que merecia. Verdade?
O Sr. Banjamlm Farah (MDB- RJ)- Vossa Excelência!
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Vossa Excelência tem
toda a razão.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE) - Assim sendo, é
escudado justamente neste passado que dizemos que, muitas vezes, a
meia verdade, talvez, ofenda mais do que o ataque. Disse V. Ex• que
ficamos de lhe dar uma resposta. Felizmente, temos uma memória e
não diremos privilegiada, porque não somos auto-suficientes, mas
uma memória cultivada. Remetemos a V. Ex• a leitura dos Anais
desta Casa para que verifique ser exatamente o que naquele
momento foi dito: "que recolhíamos a sugestão de V. Ex• e encaminhâvamos às autoridades competentes, para o respectivo estudo,
tendo de nossa parte, aliâs, já o endosso de aceitação nossa. Examine

os Anais da Casa e verificará V. Ex• que é o caso. Portanto, não nos
achamos em falta com V. Ex• Número dois: seria a parte ralativa
ao "modelo". O modelo económico brasileiro tem sido alvo - não
só nesta Casa, como na outra, de resto, como todo o modelo económico- de críticas, ataques, análises. Nesta Casa, alternativas parciais a esse modelo foram apresentadas, às quais contrapusemos
argumentos a nosso ver válidos. Exemplo maior o que explanado
numa tentativa, pelo Vice-Llder do Partido de V. Ex•, Senador Roberto Saturnino. Nunca negamos a contribuição válida que existia
em alguns desses itens e, ao mesmo tempo, contrapusemo-nos a vãrios outros. Verdade?
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Verdade, Excelência.
O Sr. VlrgOio T'vora (ARENA- CE)- Assim não há, mesmo
diante do excesso de paixão, como aquele revelado há pouco nos
apart~s que ouvimos, - infelizmente não ao completo, porque
tivemos um chamado urgente e presentes só estivemos no fim da
discussão - não há outro intuito senão discutir claramente determinados aspectos de um modelo que nos permita dar ênfase na
afirmativa: até agora não foi lançado outro completo, para substituílo. Mais ainda, Senador Agenor Maria, não há exemplo de uma
sugestão que seja de V. Ex•s, de uma solicitação de informação, que
tenha vindo por intermédio dessa Liderança, que não haja tomado a
direção dos caminhos competentes para chegar às autoridades interessadas do Executivo. E mais: resposta - af voltando à parte anterior- nós timbramos dar, porque achamos que é quase um ponto
de honra nosso dar respostas, esclarecimentos a tudo aquilo que do
nosso conhecimento aqui for levantado pela nobre Oposição.
Lamentamos que; no momento, o nobre Llder Eurico Rezende
presente não esteja, mas advogado seu que, no momento, nos
constituímos, dizemos a V. Ex•, que a paixão há pouco demonstrada não só por S. Ex• mas pelos outros oradores- a veemência, diremos, não a paixão- nos seus pronunciamentos como no de V. Ex•,
e como nos dos seus nobres colegas de Partido, a nosso ver, tem todo
um objetivo comum: chegar àquela verdade que todos nós procuramos. Não se lhe pode irrogar outra intervenção.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado
nobre Senador Virgílio Távora.
Quanto ao problema do modelo económico, antes de me permitir, muito honrosamente, dar um aparte ao Senador Teotónio Vilela,
eu me pergunto, perguntando a V. Ex•: um modelo económico que
cria as dificuldades a que estamos sendo arrastados a cada dia que
passa, com a nossa Balança de Serviço, cada dia, mais deficitária,
com a nossa moeda aviltada a cada quinze dias, um modelo económico que leva os municípios a empobrecerem, os Estados endividaremse e o Pals a dever cada dia . mais ao exterior, é que nos faz crer,
nobre Senador, que no modelo existe algo errado, por esse motivo ...

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - E nós diremos a
V. Ex• que não. Essa é uma opinião de V. Ex•, eminente Senador.
Diríamos o seguinte: se não tivéssemos seguido esse modelo, se não
houvéssemos amealhado as divisas que temos, se não tivéssemos a
exportação no nível a que chegamos, se mantidas no teto de 67/68
com uma ordem de grandeza de uin bilhão e meio de dólares, onde
estaríamos nos dias de hoje? Estaríamos como a lndia e outros países
numa prática de insolvência cambial. O modelo económico foi que
permitiu passar por uma crise sem ter o desemprego, sem ter a recessão como nações muito mais adiantadas tiveram. Isso é preciso ser
dito sem paixão mas, ao mesmo tempo, com a ênfase necessária. Não
se pode afirmar que o modelo económico é que faz isso, que leva à
miséria. Como? A construção da frase é bonita, mas vamos aos
dados que confirmam ...
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador, eu
espero a concessão do aparte.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador
Vlrgllio Tâvora, em fevereiro de 1975, o Ministro Henrique Simon-
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daquele ano, devendo mais de dezesseis bilhões de dólares, sob pena
de se criar uma situação dif!cil no plano internacional.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- E a pujança dele é tão
grande que se chegou a muito mais e não se criou essa situação dif!cil ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Chegamos a
dezoito bilhões de endividamento líquido numa demonstração que
as próprias autoridades fazendârias ...
O Sr. VJrgfllo Távora (ARENA - CE) - t: justamente o
contrário. A pujança do Brasil permitiu que se passasse por tudo
isso ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - ... porque se o
Ministro, em fevereiro, acreditava e dizia numa entrevista que o
nosso endividamento externo não podia ir além de dezesseis bilhões e
chegou a dezoito bilhões líquidos, é uma démonstração de que o
problema era realmente muito grave.
O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA - CE) - E veja que o Sr.
Ministro estava até muito modesto nas suas previsões, porque
ultrapassou e não houve o desastre a que V. Ex• se refere aí.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Não houve porque

oBrasil se comprometeu a pagar um juro maior.

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Não, porque o Brasil
tem vitalidade, tem potencialidades, e o modelo apresenta em si, os
meios necessários, para atender às diversas situações.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador,
permite um aparte? (Assentimento do orador.) Nobre Senador Agenor Maria, lamento profundamente que a sua voz não tivesse difusão
por todo o Bra'sil. Esta era a hora de o Brasil inteiro estar ouvindo
este entrevera, esta polémica tribunfcia e acho até que o melhor caminho de politização do nosso povo, seria a radiodifusão das sessões da
Câmara e do Senado para que o povo, munido do seu radinho de
pilha, que todos têm pelo hlnterland brasileiro, pudesse ajuizar,
aquilatar, para, em cada eleição, dar a resposta merecida. O melhor
meio, o melhor processo de educarmos o nosso povo, seria levar as
aulas desta universidade, que é o Congresso Nacional, ao povo.
Principalmente V. Ex• nobre Senador - não tanto eu, que me
acoimam de usar uma linguagem gongórica, rococó- mas, V. Ex•
que tem a linguagem do povo, que traz para esta Casa o suor e a
gustação das massas sofridas do Nordeste, V. Ex• que é o intérprete
autêntico daquele homem sofrido, porque com ele sofreu e sofre.
Infelizmente, isto não passa de guaridà ou do beneplácito· de um ou
outro repórter que, por acaso supõe ou ajuíza que vale a pena
difundir a sua mensagem, ou os interesses mercantilistas de um
empresário jornalfstico, de um dono de empresa ou de .uma editora. E
. a sua mensagem, infelizmente, ressoa para poucos por falta dessa
difusão; o povo saberia, então, que o enfoque dos seus problemas
·retrata a realidade brasileira principalmente a do Nordeste. Esse
empobrecimento de que V. Ex• fala é uma verdade autêntica. Nós
vivemos para pagar impostos, nós nos exaurimos, dia-a-dia, para
sustentar uma máquina burocrática que não faz nada, uma
tecnocracia sem nenhuma habilidade, sem nenhuma gustação
populista para equacionar a problemática brasileira. V. Ex• sabe,
como sabem todos, que o problema do Nordeste é de continuidade.
São planos e mais planos. Enceta-se o_primeiro e fica-se na retaguarda. Vem outro técnico e alenta outro plano, projeta outro, faz outro
esboço, e vai-se tentar o novo projeto. O Nordeste está cheio,
atropelado de projetes sem continuidade. O Presidente Epitácio Pessoa, quando planejou os açudes, não foi para fazer açudes parados,
como vi na filosofia dos intérpretes da SUDENE e do DNOCS
dizerem que não adiantava o açude estático. Ninguém pensou em
açude estático, era açude dinâmico para a irrigação. O fato é que não
se fez a irrigação, não se fez a canalização dos açudes, nilo se levou a

água acumulada. Então, V. Ex• tem toda a razão, nobre Senador,
em percutir, em analisar essa problemática com essa sua linguagem
pura do homem sofrido do Nordeste. t: lamentável que o Brasil não
o ouça, nesta hora, como ouve Cuba lã, no meu Estado, com muito
mais precisão, como ouve a Rádio de Moscou, como ouve a Rádio
da Venezuela, da Colômbia e da Bolívia porque, infelizmente, não se
cuida desse problema de educação. Educar um povo é ensiná-lo a
fazer política, antes de mais nada. Bastava que ele ouvisse os nosso!
debates. M~ito obrigado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Evandro
Carreira, é com desvanecimento que acolho o aparte de V. Ex•
Afirmo ao nobre Presidente e à Casa que, este ano, quando li o
Balanço do Banco do Brasil, com um lucro superior a dois bilhões de
cruzeiros, eu que conheço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 90% dos
rurícolas na minha terra e na minha região que devem ao Banco do
Brasil e não podem pagar, fiquei estarrecido. A cada ano que passa é
um empréstimo maior para tapar buraco apenas. Os juros cada vez
mais gritantes. O Nordeste está em estado de insolvência financeira.
Posso afirmar, nesta hora, com a mais ·pura das convicções, o
interior do Nordeste está em estado de insolvência financeira. Em
cada dez agricultores que estão devendo ao Banco do Brasil, nove só
pagam se venderem as terras. Posso afirmar com toda a segurança: é
o êxodo rural do interior em busca das grandes urbs, transformando
cidades de I milhão e meio de habitantes ontem, para 8 ou 10 milhões hoje.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Senador ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Transformando
cidades em verdadeiras megalópolis, não é outra coisa senão o
empobrecimento do homem do interior.
Porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se o homem do interior
estivesse bem, ele não migrava. A migração é o instinto de
preservação, de melhoria. A migração intensiva deste País é
motivada pelo esmagamento do homem do interior, que trabalha e
continua jogado à sarjeta, no sofrimento e no abandono. Se
continua, o agricultor que tem a terra, que planta, é um sacrificado
até a medula. Não conheço um só agricultor do Nordeste que não
tenha outras rendas, que não crie, que viva vivendo só da terra e não
esteja sacrificado.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Permite o aparte,
Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Mas o lucro do
Banco do Brasil, o lucro do Banco do Nordeste, o lucro da
PETROBRÁS, o lucro da ELETROBRÃS, enfim, o lucro das
estatais, podem ver os balanços, a cada ano que passa é mais alto.
Isto é coisa meridiana ...
·O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Senador Agenor ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Salta aos olhos de
todos nós. t: evidente que, se uma classe empobrece, empobrecem
todas. Por que, então, eles empobrecem e as estatais enriquecem?
Esta a grande realidade, Srs. Senadores ...
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Senador Agenor
Maria, há bastante tempo pedimos o aparte a V. Ex• ...

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Já concederei o
aparte. Eu me pergunto o que devemos fazer para fixar o homem à
gleba, para que ele fique no interior a trabalhar e a produzir. t: fácil
de compreender. Por que o Governo não subsidia os produtos
gravosos na milo do agricultor? Ele subsidia o trigo, que é
importado. Por que não subsidia o algodão? Por que não subsidia·o
produto que está dando realmente prejuízo ao rurícola? Mas, não~ A
incidência fiscal falu mais ulto a .cada ano que passa. Por que mcldência fiscal sobrecarrega uma matéria-prima, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, se ela é delicitúriu, se elu comprovudnmente dá prejuízo?
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Nordeste, tive o cuidado de perguntar ao Governador do Ceará se o
algodão era gravoso e ele respondeu que era, a cultura algodoeira dá
prejuízo. Indaguei: nobre Governador, se V. Ex• reconhece que o
algodão do Ceará é deficitário, é justo que se cobre uma taxa excessi·
va. sobrecarregando este produto na mão de um homem que já
trabalha deficitariamente? E S. Ex• respondeu: Senador, realmente,
é uma verdade, mas como eu vou pagar os funcionários se não
cobrar o tributo deste agricultor que trabalha deficitariamente?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é a verdade, clara e
meridiana. ~ por esta verdade que o povo está migrando do interior
para as grandes cidades, criando problemas dific!limos e
irrevcrs!veis. Em São Paulo e no Rio criou-se, nos dias de hoje, uma
subclasse derivada do submundo do desemprego, da fome, da .
miséria. Esta subclasse é uma realidade, como já o foi na Alemanha
hitlerista, como já aconteceu na Inglaterra c poderá acontecer no
Bmsil.
Não tem sentido que este País, eminentemente agr!cola, com
todos os climas, venha a importar feijão do México, como vamos
importar este ano. Se tivermos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, daqui
a dois anos, uma safra abundante neste Pa!s, vamos ter que levar
operãrios da cidade para o interior, porque não haverá. quem faça a
colheita. Está havendo um esvaziamento total do interior. O interior
estã cheio de velhos, mulheres e crianças. Os adultos, de 18 a 30 anos,
estão fugindo com medo da miséria. Posso afirmar, lá precisa-se
trabalhar quatro dias para se comprar um quilo de café. Quatro dias!
E nós somos um dos maiores produtores de café do mundo.

tão de temperamento, de polêmica. Sou homem da vc.rdnde, e a verdade precisa ser dita, porque é a melhor' maneira de defender o nosso Pa!s, de defender os destinos da nosso Pãtria. Se com u verdude
não encontrarmos os caminhos que buscamos, não será com a·dema·
gogia ou com a mentira que vamos alcançá-los.
O que tenho feito, Sr. Presidente, desde que aqui cheguei, cm
.março de 1974, não tem sido outra coisa senão procurar despertar o
Governo para uma realidade palpável c gritante. Palpável porque se
pega a cada dia e gritante porque doem nos ouvidos as distorções sociais desta Nação. Conheço, na minha terra, o enxadciro que, enxada
às costas, sai à busca de um dia de serviço para ganhar IOcruzeiros.
Dez cruzeiros, Sr. P.residentc c Srs. Senadores, que às vezes, aqui em
Brasflia, tenho dado de gorjeta c o garção não me diz: "muito obrigado", porque acha pouco. Sim, acha pouco a gorjeta de dez cruzeiros. Mas é essa pouca gorjeta que o homem se quiser, passando o
dia· de sol a sol trabalhando encontra, Sr.· Presidente e Srs. Senadores, após uma jornada de doze horas. Esta é a verdade.

O Sr. VlraOio TiYora (ARENA -CE). - Eminente Senador
Agcnor Maria, desejamos fazer um apelo não para o aparte, já vimos
que V. Ex• não gosta de dialogar, de discutir, de debater, mas para
que não tique constando dos Anais desta Casa, o fato de havermos
solicitado o aparte c V. Ex• não o ter concedido. Dir!amos apenas
que se o Banco do Brasil fosse ter esse lucro baseado nos emprés·
times com juros subsidiados que. dã aos agricultores, não só da
nossa região como de todas as outras, ele teria feito um milagre, não?
Isto que V. Ex• reclama, esse lucros que ele obtém são aqueles obtidos justamente nas operações correntes de desconto de duplicatas feiO Sr. Vlrafllo n,ora (ARENA- CE)- Eminente Senador, tas, não ao rur!cola, mas às grandes empresas. Isto que queríamos
fica bem estatuído que V. Ex• não concedeu o aparte.
dizer. Quanto.ao cerne do discurso de V. Ex•, tornamos a repetir:
não achamos que o modelo económico brasileiro, que defendemos
O SR. AGENOR MARIÀ (MDB- RN)- Se fosse um artigo
até agora, tenha sido contrastado com outro tão abrangente quanto
importado, mas não; precisa um homem trabalhar quatro dias para
ele. O ilustre Vice-Líder do Partido de V. Ex• apresentou uma tentaticomprar um quilo de café.
va de esquematização um somatório de providências que, a seu ver,
Lembrei a esta Casa, quando aqui cheguei, o problema da marepresentariam solução conjuntural para a situação brasileira. Mas
mona que, em 1973, com 5 quilos se comprava um quilo de café c, cm desafiamos a contestação de que um integral modelo de de$envolvi1975, precisou-se de 50 quilos para se comprar o mesmo quilo
mcnto- estamos querendo dar às palavras o verdadeiro sentido que
de café. São estas distorÇões que fazem com que o homem migre. 1:: o têm- haja sido apresentado. Alguns dos colegas de Bancada do Parproblema do salário, pois na minha concepção o servente de pedrei- tido de V. Ex•, afirmam que o terão quando chegarem ao poder.
ro, o pedreiro e o engenheiro, todos os três são indispcnsãveis à coEsperemos que algum dia, quando os Srs. chegarem ao poder, apremunidade. E se todos os três são indispensáveis à comunidade, não é sentem esse modelo porque até o momento, não, não foi aprejusto que o engenheiro almoce e jante c o servente passe fome. Não! sentado; quando muito, por uns, diretrizcs, por outros, soluções seSe o trabalho é indispensável à comunidade, .por humilde que ele
loriais. Isso fica bem claro, sem debate, mas afirmando aquilo que,
possa ser, é necessário que aquele homem, com aquele trabalho,
acreditamos nós, não pode ter contestação.
possa dizer: eu sou pobre, meu trabalho é humilde, mas vivo às minhas custas, às custas do meu labor. Sim, Sr. Presidente, pois ninO SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Virgllio
guém é obrigado a gostar do que não presta. E o que vem acontecen- Távora, subsidiar para o agricultor produzir, depois vender com predo no Brasil é isto, são as distorções sociais, gritantes c profundas, ju!zo? Perguntaria a V. Ex•: qual a vantagem que ele leva?
que precisam ser corrigidas. E só podem ser corrigidas atravês do deO Sr. VlraOio TiYora (ARENA- CE)- Perdão. V. Ex• mosbate. O que estou afirmando aqui não é para diminuir o Governo, é
trou um somatório de recursos que constituiria o lucro do Banco do
para colaborar com ele.
Brasil e de outro lado apresentando o que esse rurícola sofre. Esta·
O Sr. VlraOio TiYora (ARENA- CE) - Debate não, está ha- mos dizendo que os lucros do Banco do Brasil não derivam do so·
vendo um solilóquio, porque o aparte está pedido há muito tempo.
frimento do rurícola, muito ao contrário; todos os empréstimos fei·
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O Governo não'é tos ao agricultor são a juros subsidiados. Se são a juros subsidiados
oniprcscnte para estar em toda a parte ao mesmo tempo. Quem esses empréstimos não poderiam fornecer lucros ao Banco do Brasil.
conhece os problemas da minha terra sou eu, que sou de lá, vivo lã. Esta é que foi a colocação que fizemos; não a que V. Ex• agora colo·
Sou cm quem pode trazer esses problemas para a tribuna. O Gover- ca. Isso não afirmamos, fica bem claro. O que afirmamos é que os luno analisa o que digo e, através desta análise, verá onde está a ver· cros do Banco do Brasil não derivam -citamos o Banco do Brasil
da de.
porque V. Ex• deu a ê~fase m,aior a esse estabelecimento de crédito
O Poder Legislativo é uma necessidade, premente c gritante,. c· em sua Citação- da exploração do rurícola, porque a ele o Banco do
ele precisa se nivelar com os outros poderes. O Poder Executivo, o Brasil empresta a juros subsidiários, juros portanto, que não lhe po·
Poder Judiciário e o Poder Legislativo têm de se irmanarem na de- dcm dar lucro. Isso é que é preciso ficar bem claro. Que V. Ex•
fesa maior da nossa soberania, no sentido de encontrarmos os calute pelo rur!cola nordestino como o faz bravamente desde que aqui
minhos, os melhores caminhos para a salvação deste Pa!s.
chegou, estâ certo, claro; mas que apresente o fato do lucro como
Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso, não gosto de discursos
uma condenação, ln llmlne, do Banco do Brasil, não é aceitável. O
polêmicos, não está no meu feitio. Nilo sou homem de cultura que que seria do rurícola nordestino se não tivesse nem esse empréstimo
possa aceitar a polêmica, c, depois, não sou homem, por uma qucssubsidiado?!
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Távora, o problema é que o rurfcula é obrigado a fazer todas as escalas de empréstimos.
Posso afirmar a V. Ex• que tenho mais de trezentoo cartas solicitando minha interferência junto ao Governo. O agricultor do Nordeste pedindo moratória porque não pode pagar no Banco do Brasil.
Esta é a grande realidade.
O Sr. Vlr11Dio T"ora (ARENA- CE) -E o que é que o Governo fez agora? Não reescalonou todas as dividas de todos os muni·
clpios atingidos pela seca?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Mas ficam a divida
e o juro. O juro come de dia c de noite.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Mas juro subsidiado.

O 'sR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra,
por cessão, ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Na sessão de ontem, cm aparte ao nobre Senador Paulo
Brossard, tive oportunidade de acentuar que o primeiro defeito deste
rumoroso Decreto-lei referente às viagens resultava do fato de não
ter sido batendo na Câmara dos Deputados c no Senado Federal.
Realmente, estando em funcionamento as duas Casas do
Congresso, nada justificava que o Governo se valesse de decreto-lei
para projeto dessa natureza que, ao contrário dos outros projctosimpactos que marcaram o quadriênio Emllio Médici, tenha efeito de
prejudicar situações estabelecidas anteriormente.
Na: administração passada, os projetas-impactos diziam
respeito a iniciativas futuras. Este não. Este atinge, este alcança o
interessado, as empresas, as companhias, os viajantes, a classe
média, quando já têm comprometidos seus interesses, sua pccúnia,
sua poupança.
~a diferença entre este impacto de hoje c o impacto que marcou
o Governo anterior.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O juro come de dia
e de noite, c a cada dia que se passa ele está devendo mais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, posso afirmar: o Governo precisa
incutir no homem que trabalha o estimulo, a perspectiva ac desenvolver e de evoluir porque, caso contrário, ele continuará fugindo do
interior, em busca das grandes urbes.
Eu perguntaria: qual será o futuro deste Pais, com mais duas ou
três megalópoles como São Paulo e Rio de Janeiro? Da maneira que
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um
vai, daqui a pouco Recife, Salvador e Fortaleza serão verdadeiras
aparte?
megalópoles. E um País que não tem capacidade para exportar
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois não.
man ufaturados, pois falta know-how e condições para competir com
os demais países do mundo, passa a importar cereais!
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• focalizou bem o
E o que vamos querer saber dentro de mais alguns anos, qual a assunto. Não é só o turista, é também a empresa. Na verdade, esse
mais deficitária: a balança de serviços ou a comercial?
projeto vai incidir sobre uma colctividade enorme, sobretudo da
A minha presença nesta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
classe média. O rico continua viajando com a taxa ou sem ela; o
é simplesmente para trazer uma critica construtiva, alertando o Go- · pobre é que não. O funcionário, o trabalhador, a classe média,
verno para uma realidade sonante, no sentido de que ele busque en- enfim, é que vai ter dificuldades. Mas V. Ex• atacou outro assunto
contrar os caminhos de um modelo em que possamos encontrar um
que acho muito grave. ~ sobre a empresa, porque ela vai fazer uma
modus vivendi entre o capital e o trabalho, pois o que se vê é o capital
redução das suas atividadcs, conseqUentemente vai haver dispensas
cada dia mais poderoso e o trabalho mais submisso e mais escravo.
dentro de seus quadros de servidores, criando assim um problema
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Permite V. Ex• um social. Acho que esse decreto veio inopinadamente, causando um
transtorno, uma decepção àqueles que faziam turismo, sobretudo na
aparte?
classe
média pois vão ficar impedidos c também nas empresas, onde
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ~com o maior pra"
o problema social surgirá, certamente.
zcr que me permito dar o meu último aparte ao nobre Senador Paulo
Brossard.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço a
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah. Fazendo soar a
V. Ex• Esse carátcr elitista do decreto-lei é também outro aspecto,
campainha.) - V. Ex• concedeu o aparte c cu vou respeitar a sua
ontem aqui abordado cm aparte ao Senador Paulo Brossard, pelo
decisão, mas o seu tempo, de hã muito, jâ está extinto.
nobre Senador Marcos Freire.
Mas, Sr. Presidente, de fato, sobre a classe média é que incidem,
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Serei breve. Os jornais
hoje, todos os gravames que o Governo reclama para estabilização
anunciam que este ano, outra vez, o Brasil vai importar 3 mil
da situação cconômica. Do pobre já não pode tirar mais nada; do
toneladas de leite em pó. Só isto.
rico pouco tira. Vai apenas sobre a classe média; sobre a classe média
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado,
é q)Jc desaba todo o poder fiscal do Governo.
Senador Paulo Brossard.
Também, Sr. Presidente, não foi feliz o Governo, quando, mais
No ano passado, nos meses de novembro e dezembro, as
do que impedir as viagens, impediu a possibifidadc de ir c vir 'do
cooperativas de produção de leite deste Pais encaminharam
cidadão porque, ao impedir a retirada do passaporte, ele impediu
solicitação de crédito para terem condições de desenvolver a
que o cidadão saia do Pais, o que só ocorre com os judeus na Rússia
produção leiteira e beneficiar esse leite. O crédito 'aírasou e por isso
Soviética. O que o Governo poderia fa~er, já que queria tomar essa
somos obrigados a importar, hoje, leite cm pó. Nós que somos o medida, era exigir que esse depósito fosse feito para aqueles que
quarto criador de bovinos do mundo, vamos importar leite cm pó de
compravam no câmbio oficial e não para aquele que tira o
países que não chegam nem perto da nossa produção. Por quê?
passap.orte apenas para visitar sua famllia em Portugal, na Espanha,
Justamente pelo descalabro de um crédito que é manietado, é c não recorre ao Banco do Brasil para comprar divisas. Por que esse
altamente dirigido. ~ preciso que haja um acordar neste Pais, para
depósito não é exigido quando se compra a divisa a câmbio oficial?
esse capital apátrida que aqui vem em busca de lucros, lucros e mais
Mas não. Impede-se que ele tire o passaporte, que ele tenha o direito
lucros, solapando a nossa economia e jogando-nos na rua da de ir e vir, de sair e entrar no Pais sem se valer do favor do câmbio
amargura. ~ preciso que se compreenda, é necessário disciplinar o oficial.
capital estrangeiro. Precisamos dele, disciplinado, Sr. Presidente,
O Sr. Mauro Benevldea (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
Srs. Senadores; precisamos do know-how estrangeiro; mas aparte?
precisamos, acima de tudo, da tranqUilidade, da segurança c da
harmonia do nosso Pais.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com muita
Muito obrigado. (Muito bem I Palmas.)
honra.

-234O Sr. Vlrgflio Távora (ARENA- CE)- Não, Excelência,
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador
Nelson Carneiro, quando V. Ex• se dispôs a vir à tribuna comentar
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Ao menos
esse decreto do Poder Executivo, V. Ex• já tinha realmente aferido a alguns meses ...
péssima repercussão do mesmo, não apenas no Estado do Rio de
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE)- Não, Excelência, f:
Janeiro mas em todo o Pais. Neste instante, posso dizer a V. Ex• que,
também no meu Estado, a ressonância foi a mais desfavorável pos- porque se agravou o problema, e muito, no primeiro semestre deste
sível, numa prova de que o Governo terá que, fatalmente, caminhar ano. Havia necessidade de uma providência séria. Mas o Governo
para a reformulação desse decreto. Acredito que a tendência natural não é, ao contrário do que V. Ex•s querem crer, não é renitente, não
será uma modificação dessas normas decorrentes do Decreto-lei, é pirrônico. O próprio Ministro o disse. Demos o depoimento que
julgávamos fazer. Até de uma maneira diferenciada, esse depósito foi
agora comentado por V. Ex•.
aventado seu feito, conforme a renda da pessoa, pela necessidade da
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) - Permite V. Ex• um urgência de tomar a medida é que o foi por Decreto-lei e unhariaaparte, nobre Senador Nelson Carneiro?
mente fixado o valor. Esta é a razão.
·
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com muita
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Veja V. Ex• o
honra.
absurdo: primeiro: o cidadão sai do Brasil e não compra um dólar
O Sr. Virgílio Távora (ARENA ._ CE) - Apenas para não no câmbio oficial. Então, ele paga 12 mil cruzeiros. Esse cidadão sai
deixar passar em julgado que o Governo sempre sensível às opiniões, do Brasil ...
poderá mudar, poderá fazer retificações- isto mesmo o Sr. MinisO Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Esse cidadão sai do
tro disse - mas não porque houve ressonância melhor ou pior. O Brasil e não compra ...? .
Governo, quando se trata de assuntos da mais alta gravidade, como
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Ele não
este, enfrenta muitas vezes a impopularidade, não cultiva demagogicamente aquelas medidas mais agradáveis que têm maior compra um dólar no câmbio oficial, ele paga 12 mil cruzeiros para tirentabilidade de aceitação popular. Isto queríamos deixar bem claro. rar o passaporte.
Número dois: as razões por que foi tomada essa medida de público,
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Para tirar o pasos diferentes responsáveis pela pastas Econômicas, máxime a Secreta- s:~porte? Perfeito. Porque se ele não compra um dólar do Brasil ele.
ria Geral do Planejamento e o Ministério da Fazenda já deram de não põe os 12 mil, ele está levando ou dólar do câmbio negro ou
sobejo. Escusamo-nos, aqui, de repeti-las. Mas dizer ou sonhar que o dólar que ele possuía ou vai comprar dólar aonde? Lã fora?
Governo mudaria sua resolução apenas para parecer mais simpático
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Veja V. Ex•,
é otimismo. Poderá mudar. Foi mesmo aventada esta idéia, desde
que convencido de haver uma solução maior para o problema grav.e quantos cidadãos voltam a Portugal, para o seio da sua família, sem
apresentado, que é: a evasão das divisas via um turismo desordenado. levar dólar, levando cruzeiros. E cruzeiro se troca em Portugal.
O Sr. Vlrgllio Távora (ARENA - CE)- Lâ ele não precisa do
Isto gostaríamos de que ficasse bem explicito no discurso de V, Ex•,
como um aparte traduzindo o pensamento governamental.
visto. O português não precisa do visto.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB passaporte.

Precisa do

O Sr. Virgnlo Távora (ARENA- CE)- Perdão. Foi bem estabelecido, não é quando o cidadão tira o passaporte e sim quando vai.
visá-lo.
·

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- O Decreto-lei tornouse mister pela premência de tempo dada a urgência da medida a ser
tomada. Foi só isto ...

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Não. f: que
V. Ex• não leu o decreto-lei. Para tirar o passaporte o cidadão
precisa pagar I i mil cruzeiros.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas este é: justamente o
problema.

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Para visar, Ex•, passaporte. Para visar.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Para visar, não.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Mas ao fazer
entrar em açào; ao contrário dos outros projetas-impactos do tempo
do Governo Mé:dici ...
O Sr. Virgílio Távora. (ARENA - CE) - Não. Esse não é:
projeto-impacto, Excelência. f: um projeto corretivo. Como V. Ex•
acha que esse é um projeto-impacto? Pode ser impacto na bolsa de
V. Ex•.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) f: um impacto
causado a uma grande massa de brasileiros. Por isso mesmo, como
disse V. Ex•, foi feito de surpresa, Qual é: o projeto-impacto? f: aquele
que surpreende, é aquele que emociona, que causa uma agitação,
uma emoção maior no Pais.
V. Ex• acaba de dizer que foi feito exatamente de surpresa pela
necessidade de'urgi:ncia.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não. De surpresa
não. De imediato, pela necessidade da urgência.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Veja V.
Excelência. Os dados de que se valeram as autoridades econômicas
do Governo, são dados velhos .

..

RJ) -

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Vé V. Ex• que
tinha razão eu quando ontem aparteava o nobre Senador Paulo Brossard. Se o Governo em vez de um projeto-impacto, tivesse enviado
ao Congresso um projeto de lei, certamente não haveria necessidade
de rever esse Decreto-lei ...

O Sr. VlrgRio Távora (ARENA -

CE) -

Para visar o

passaporte.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) -Ora, se ele não
tem o visto de sa!dà, ele não pode sair ...
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA- CE)- Perdão. Para o exemplo que V. Ex• deu, não serviria, porque o português não precisa
visto para ir para Portugal, como V, Ex• disse.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB brasileiro que vai a Portugal precisa.

RJ) - O cidadão

O Sr. VlrgRio Távora (ARENA- CE)- ~outra coisa. V. Ex•
disse do português que vai visitar seus familiares, lá.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Eu apenas falei
no cidadão, não falei no português. O cidadão que vai a Portugal, e
não compra um níquel no câmbio oficial...
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA - CE) - Ele vai viver lá, de
quê?

-235O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Se ele tem
famllia em .Portugal e leva os cruzeiros no bolso, e em Portugal se
troca cruzetros. Eu mesmo tenho trocado cruzeiros em Portugal, é
moeda corrente.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - A moeda corrente
que existe em cruzeiros, que eu saiba, é na Argentina Paraguai
Uruguai e Chile.
'
•

?

SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Em Portugal.
tambem.
O Sr. VlrgRlo Távora (ARENA --: CE) - Mas V. Ex• está
dando um curso excelente à nossa Moeda em Portugal. Está de
parabéns.

vida, para fazer a segunda viagem. Porque quem faz essa viagem não
é o rico. Este fará quantas viagens quiser, da Europa para cá, dos
Estados Unidos. Mas, esse é um homem isolado. Aquela massa que
vem, daqueles americanos idosos ...
O Sr. Benjamim Farah (MDB -

RJ) - Permite V. Ex• um

aparte:?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Já vou concluir.
. .... aquelas levas de estrangeiros que chegam - alguns
caquéticos que nós até não compreendemos como possam viajar são antigos funcionários, são antigos emi't'egados do comércio que
amealhar-am o seu .dinheiro a vida inteira para poder fazer uma·
viagem no fim da vida e, nessa viagem, conhecer os Trópicos. E esse
Cid~dão faz uma viagem com 180 dólares do câmbio oficial. Mas,
gasta muito mais, porque ele troca no Hotel, troca no câmbio negro,
no câmbio paralelo, troca em todos os lugares. Ele paga, inclusive,
em dólares em determinados lugares. Apenas no câmbio oficial é que
ele trocou 180 dólares.
De modo que o Sr. Ministro da Fazenda não tinha noção desses
problemas quando fez essa afirmação. E, também, como pode
S: Ex• afirmar que o brasileiro gasta 2.000 dólares no estrangeiro, se
ele apenas leva 1.000 dólares? Onde estão os outros 1.000 dólares?
Foram comprados onde, Sr. Presidente? Se o viajante só pode levar
1.000 dólares, onde ele arranjou os outros 1.000 dólares? Comprou e
continuará comprando no câmbio paralelo, porque a ilusão é o
câmbio falso, um câmbio que não representa a realidade da Moeda
brasileira. ~ o câmbio que, apesar de ter subido este ano 17,5%,
ainda não apresenta a realidade da decadência do cruzeiro brasileiro.
Coin muita honra, ouço o Senador Benjamim Farah.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Mas veja
V. Ex•, se o cidadão vai a Portugal, não compra um níquel no
câmbio oficial, então, esse cidadão, para sair para Portugal, terá que
pagar os doze mil cruzeiros. Se ele compra cem dólares apenas, paga
doze mil cruzeiros; se ele compra mil dólares, paga os mesmos doze
mil cruzeiros.
. Por que não há uma proporção entre o cidadão que compra cem
dólares e aquele que compra mil dólares? Se um menor vai pará a
Disneylândia, levando 200 dólares no bolso, leva o bastante para
passar uns 15 dias lá; já o adulto não. Mas a criança leva duzentos
dólares, e pagará os mesmos doze mil cruzeiros que pagará aquele
adulto que o acompanha e que gastará os mil dólares, e pedirá esses
mil dólares.
Não há, portanto, nenhuma proporção. Não foi feita nenhuma
análise sobre este aspecto.
Ainda hoje o Sr. Ministro da Fazenda faz uma declaração de
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - O Brasil deve-se
que ao contrário do que todo mundo tem dito, entraram mais
estrangeiros no Brasil, no primeiro quadrimestre, do que saíram preparar para desenvolver o turismo e não impedir o seu desenbrasileiros para o estrangeiro. A observação de S. Ex i é curiosa. Diz volvimento. Nós temos grandes possibilidades, temos muito que
S. Ex• que, enquanto cada estrangeiro gastou no Brasil 188 dólares, mostrar ao estrangeiro; há países que nada têm para mostrar e no entanto, reçebem grandes correntes de turistas. Nós temos belezas natucada brasileiro gastou ilo exterior dois mil dólares.
O Sr. Ministro da Fazenda, evidentemente, nunca foi agente rais, lugares históricos como Ouro Preto e outros. Agora, esse projeturístico, certamente nunca teve nenhum cuidado maior com o to vai criar um desencanto e vai prejudicar o desenvolvimento do
problema turístico. Há uma grande diferença no cidadão que chega turismo e, ainda mais, há o perigo da represália. O Brasil cria dificulno Brasil e gasta 188 dólares, porque são aqueles 188 dólares que ele dades para que o nosso pessoal vá ao estrangeiro. Então, lá também
troca no câmbio oficial. Ele não vive com. estes 188 dólares no Brasil; podem criar todas as dificuldades, através de projetes de lei, decreo resto ele troca em cruzeiros, que ficam no Brasil, troca por tos e de represálias, o que vem prejudicar ainda mais o incremento
cruzeiros, que gasta no Brasil. ~ impossível concluir que cada do turismo neste País.
estrangeiro só gasta 188 dólares no Brasil. Admitamos que seja
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Agradeço a V.
verdade. ~ que, também, S. Ex• não sabe, quando o brasileiro sai do Ex•.
Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília para ir à Europa não vai
Ainda ontem, no O Estado de S. Paulo, em um comentário
apenas a Paris, ele tem a possibilidade de gastar aqueles mil dólares principal, sob o título "Passaporte para Rico", fazia a seguinte
em oito ou dez países, cm cada um vai deixando os 188 dólares. E o observação:
estrangeiro, a classe média - aquela que é atingida pelo decreto Com efeito, o déficit da conta de viagens internacionais
. européia e americana, que passa a vida inteira economizando, para
foi de 249,9 milhões de dólares em 1974 e de 280 milhões em
fazer a viagem dos seus sonhos, que é a viagem longa através dos
1975, contra o déficit das transações de 7.146 milhões naquemares, essa, chega ao Brasil e não fica no Brasil: vai à Argentina, vai
le
ano e de 7.074 milhões de dólares neste último. Quer dizer
ao Chile, vai ao V ruguai e vai dividindo por esses países todos aqueque ele representa pequena fração do saldo negativo da conta
les dólares que trouxe.
·
de mercadorias e serviços com o exterior e que apenas causou
Por isso é que não é possível pensar em turismo nacional. Temaumento
de 30 milhões de dólares de um exercício para outro.
se que pensar em turismo sul-americano, porque nenhum país podl."
realizar turismo isolado, na América do Sul. ~ uma ilusão c isso eu
Mas, Sr. Presidente, fala-se muito em turismo nacional. Outro
tive oportunidade de recolher num congresso que realizei, quando dia, dizia-me um turista francês, meu velho amigo, que encontrei" no
Presidente da Associação Interparlamcntar de Turismo, com a Rio de Janeiro: "O que é que vou fazer nas noites cariocas? Eu não
presença de quatro Ministros de Turismo e de um membro do Con- entendo as novelas do rádio e da televisão. O que vou fazer nas noiselho Federal da Suíça, com representantes de todos os países sul· tes cariocas?"
americanos.
Realmente, Sr. Presidente, estamos inteiramente despreparados
~ impossível imaginar-se um turista europeu ou americano que todos nós enchemos as nossas noites, se não trabalhando, ouvind~
venha apenas ao Rio de Janeiro, a São Paulo c à Foz do !guaçu e novela. Esse é o Brasil turístico de hoje, que passa a noite assistindo
depois volte para o seu país. Esse turista, necessariamente, irá a novela o~ então jogo de futebol, porque nilo tem outra distração.
outro país, irá à Argentina, !rá ao Chile, ao Peru, voltará pela Isso nilo tnteressa ao estrangeiro que aqui chega. Todos os países têm
Venezuela, tomará o seu aviilo lá, c não terá outra oportunidade, na uma programação tur!stica real, que interessa ao homem que os
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visita. 1:: por isso que a Espanha conseguiu os resultados que tem; é Decretos-leis, passe, de agora em diante, a enviar a este Congresso
por isso que Portugal, antes da Revolução que derrubou Marcelo proposições que possam ser baleadas, ouvidas as partes interessadas,
Caetano, tinha aquele índice de turismo.
escutado o clamor público e, com a colaboração de todos, oferecer,
afinal,
uma lei que possa ser por todos cumprida e respeitada.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- O México.
Era o qÚe tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - O México
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
mantém esse turismo permanente até hoje, inclusive pela proximida·
palavra
ao nobre Senador Jessé Freire.
de com os Estados Unidos. Tive a oportunidade de estar em Cuba,
pouco depois da realização do Congresso da ASTA e pouco antes do
O SR. JESSt FREIRE (ARENA - RN, Pronuncia o seguinte
rompimento com os Estados Unidos, já no Governo de Fidel Castro. discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando Cuba mudou de regime, acabou o turismo americano e os
Cu[\lpro indeclinável dever de solidariedade e reconhecimento,
hotéis licaram vazios. Por quê? Porque acabou a atração. Não havia trazendo ao conhecimento da Casa assunto da mais alta significação
mais a Tropicana, que era o maior, o mais grato, o mais suntuoso lu· para a vida social do Rio Grande do Norte, cuja repercussão, nos
gar algum dia construido no mundo, para o deleite d,os turistas.· mais variados setores daquela Unidade Federativa, justifica o pro·
Tudo isso acabou, Sr. Presidente.
núnciamento que ora faço.
Quem vai a Honolulu vê que há um trabalho efetivo para prcn·
Refiro-me, Sr. Presidente, à inauguração, nas cidades de Natal e
der o homem que chega. Não é no Brasil onde a noite é cheia, ape· Mossoró, dos dois primciros Centros Sociais Urbanos, implantados
nas, ou por boates caríssimas, ou então por novelas e pelos jogos de no Pa!s. (a previsão é de 600 no período 1975/1979), evento que
futebol.
contou com a presença do Ministro Arnaldo Prieto, do Dr. Marcos
Vinicius Vilaça, Coordenador Nacional dos Centros Sociais
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador, Urbanos, de autoridades civis e militares, e, o que é mais importante,
V, Ex• me concede um aparte?
com a participação de ponderável massa popular, num testemunho
eloqUente de que o povo prestigia e colabora com o Poder Público,
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois não.
quando em jogo os superiores interesses da comunidade.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador
Não há negar que, no elenco das providências adotadas pelo
Nelson Carneiro, há uma nova angulação a incluir no debate em to r· Governo do eminente Presidente Geiscl, no âmbito social, ressalta,
no desta medida odiosa. 1:: o ataque frontal que ela comete a um dos pela sua relevância, a implantação do Programa Nacional de
cânones dos direitos humanos que é a liberdade de ir e vir. Esta medi- Centros Sociais Urbanos, que nasceu da idéia de se combater a
da restringe essa liberdade, deixando livre para ir e vir aqueles que desagregação comunitária existente nos grandes centros urbanos do
têm 12 mil cruzeiros para depositar. Quer dizer, é um País.
condicionamento, é uma restrição, é um insulto a esses direitos
As diretrizes e metas do II Plano Nacional de Desenvolvimento
inalienáveis do homem. Outra coisa: que resposta, que contrapartida traçaram fortes linhas de estimulo aos programas sociais, como
teremos dos outros países que incursionam no Brasil em forma turís- forma de elevar o nível de qualidade de vida, especialmente das
tica, que acalentam até o seu turismo para que se dirija no sentido do populações de baixa renda.
Brasil. Qual será a resposta? Poderá ser uma resposta também no
Consubstancia-se, aqui, o princípio basilar da Revolução, para
mesmo sentido, uma reação provocada por esta ação. O Brasil se quem o Homem é a meta fundamental da sua filosofia de Governo.
queixa hoje de que está vendendo pouco, a balança comercial regis• Com suporte nessas diretrizes, terá o Governo Federal de
tra pouca venda para o exterior. Justamente porque passou a enfrentar esse desalio, com vistas a equacionar contradições e
comprar pouco. São represálias naturais que nascem den~ro do conflitos acumulados ao longo do tempo, gerando desequilíbrios
mercado. Portanto, nobre Senador, gostaria de inserir, no seu regionais de graves reflexos na vida sócio-económica da Nação,
oportuno discurso, esta colaboração. Muito obrigado.
A extensão, a complexidade e a gravidade do problema
motivaram
editorial, domingo último, no Jornal de BrasOia, o que
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Agradeço a V.
me
leva
a
tomar
de empréstimo dois dos seus parágrafos, porque
Ex• o aparte, mas V. Ex• chegou ao meio da minha oração.
Exatamente o que acentuei foi que uma das gravidades maiores desse identificados com o assunto objeto dessas considerações.
projeto era extinguir o direito de ir e vir, condicionar esse direito
"Propõe-se, por outro lado, no projeto apresentado ao
àq1,1eles que ti:m 12 mil cruzeiros para depositar.
órgão planificador da Presidência da República, como uma
$r. Presidente, não quero prolongar a minha presença nesta
das alternativas para a ordenação do desenvolvimento
tribuna. Apenas digo que, depois daquela suntuosa realização da
urbano, um programa de atuação a curto, médio e longo
convenção da ASTA no Brasil, toda ela estipendiada pelo Governo
prazo em cidades de porte médio, promovendo-se, a n!veis
brasileiro, surpreende a medida. Surpreende, como surpreendeu
regionais, melhores oportunidades económicas e sociais, e
também, para os que vivem do turismo, a posição do Brasil no caso
disciplinando-se a alocação de recursos para o desen·
do sionismo, e que determinou que numerosas agências interna·
volvimento urbano."
cionais de turismo, que encaminham os passageiros, os viajantes,
"Essa medida, se bem aplicada, poderá contribuir de
para todas as partes do mundo, - geralmente sionistas, geralmente
maneira quase decisiva para estancar as correntes
judeus, - começassem a boicotar o México e, também, o Brasil. O
migratórias, se levarmos em conta a experiência dos nossos
boicote ao México foi tão grave, que o seu Ministro das Relações Ex·
dias. Realmente, sabe-se que o nosso homem interiorano
teriores, e, durante muito tempo, Embaixador no Brasil, Sr. Gargia
preferiria mil vezes permanecer no seu torrão natal, terra do
Roblo, teve que ir a Israel para explicar ao novo Ministro porque o
seu amor, dos seus antepassados, do que se arriscar aos aza·
antigo Ministro foi demitido pelo Governo, tão grave foi a repercus·
res da sorte em paragens desconhecidas e, para ele, assustado·
são daquele voto. No Brasil, graças a Deus, os agentes estrangeiros
ras. De fato, ele se vê expulso do seu território natural porque
foram menos duros, menos cruéis e, apesar disso, diminu!ram as
as condições de vida se tornam insuportáveis: só depois de escorrentes tur!sticas para o nosso País. Com essa providência de ago·
gotudas suas últimas resistências ele se decide pela fuga, con·
Ira sua vontade."
ra, com o revide natural dos outros pa!ses, será muito menor ainda,
o afluxo de estrangeiros que nos visitarão.
Configura-se nesses tópicos, de forma evidente, o drama
Sr. Presidente, espero que o Senhor Presidente da República, em avassalador por que passam as populações nordestinas, em per!odos
projeto dessa natureza, ao invés de surpreender a Nação com de inclemência climática.
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-237Como decorrência do êxodo rural, as cidades de maior purte
recebem um desproporcional fluxo migratório, provocando a
marginalização do homem, principalmente nas áreas mais carentes
de recursos e serviços, obrigando-o a viver na periferia, c, por via de
conseqUência, induzindo-o a reagir negativamente ao conjunto da
sociedade c a procurar a sua sobrevivência a qualquer preço.
A delinqUência infantil e toda uma gama de comportamentos
anti-sociais têm· suas nascentes nesse meio hostil, o que justifica a
louvável preocupação do Governo em promover a integração do
homem urbano, especialmente o menos favorecido, o que tipifica o
Programa Centros Saciai~ Urbanos como part.e ~a ~stratégia do
Governo expressa no II PlanqNacioni!l de Desenvolvimento.
Para que se possa fazer uma avaliação dos beneficias
capitalizados por essa filosofia de integração, indispensável se torna
analisarmos as variadas facetas que implicam na execução dessa
programação.
Os aspectos sociais do desenvolvimento, em função do
acelerado processo de urbanização, são, hoje, objeto de estudo e
análises amplamente enfatizados pelo Governo Federal na busca de
meios eficientes que assegurem e mantenham o equilíbrio· e, ao
mesmo tempo, evitem o fortalecimento único do fator económico em
detrimento do fator social, gerando as graves anomalias da
desagregação comunitária.
Esta é, pois, a principal finalidade do Programa dos Centros
Sociais Urbanos: alcançar o desenvolvimento comunitário e a
promoção social da população de baixa renda residente em áreas
carentes de recursos, nas grandes c médias cidades.
O desdobramento deste conceito autoriza-me a dizer que o
desenvolvimento comunitário representa uma tomada de consciência
pelo indivíduo da possibilidade e necessidade de sua participação no
equacionamento de problemas c definição de objctivos que atentem
para as necessidades do conjunto da população c para o crescimento
harmónico do meio em que vive: o urbano.
A promoção social se traduz pela promoção humana integral,
em todas as suas dimensões: cultural, económica, profissional,
pol!tica, tisica, psicológica, moral e religiosa.
Com arrimo nessa orientação, pode-se definir como objctivos
específicos do Programa dos Centros Sociais Urbanos:
I - aumentar a participação do habitante das cidades
no processo de desenvolvimento urbano;
II - melhorar as condições de prestação de serviços de
natureza social, fornecendo as bases locacionais para a
realização integrada e coordenada de atividades promovidas
pelo setor público e privado, relativas à educação, trabalho,.
saúde, cultura, previdência e assistência social, esporte,
recreação e lazer;
··
III- estruturar ultt esquema de trabalho sistêmico, inte·
grando atividades dos Ministérios do setor social e áreas
afins dos diversos níveis de Governo e do setor privado, com
resultados predeterminados através de programas c projetas;
IV- criar uma rede ae equipamentos que funcionem
como terminal do processo de planejamcnto, atuando como
aferidores de resultados e veículos de aspirações.
Para a consecução desses objetivos, sintonizam-se os Ministé·
rios que participam do Conselho de Desenvolvimento Social, integra·
dos todos na materialização desse Programa.
O financiamento dos investimentos necessários ao Programa
Nacional de Centros Sociais Urbanos (Cr$ 2,15 bilhões) deverá
contar:
a) com recursos dos Orçamentos da União, no valor de

CrS 900 milhões (dos quais 200 milhões em 1975/1976);
b) com recursos do Fundo Nacional de Desen·
volvimento da Educação- FNDE;

c) com recursos próprios dos Estados, Municípios e
outros organismos públicos e privados que se vincularem ao
Programa;
d) com financiamento complementar através do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS (CEF) e do
BNH.

Objetivando evitar duplicação de programas, o Grupo Executi·
vo criado a nível de Governo Federal manterá contato com o SESC c
o SESI, devendo a administração dos Centros, preferencialmente,
ficar. fora do âmbito da administração federal c localizada, se possí·
vel, a nível das comunidades c Prefeituras.
Baseado nessa realidade global, onde consideráveis contingentes
de população de baixa renda, em situação de carência ou de marginalidade social, não podem, por impulso próprio, superar a situação, o
Rio Grande do Norte, através da pertinácia do Governador Tarclsio
Maia e do Dr. Otomar Lopes Cardoso, Secretário de TrabalhÓ
Bem-Estar Social, instituiu o seu programa com uma previsão, até
1979, de 10 unidades de Centros Sociais Urbanos, fixando duas em
Natal e duas cm Mossoró - os dois principais centros urbanos e
populacionais do Estado- além de Caicó, Currais Novos, Macau,
Areia Branca, Pau dos Ferros e Macaíba.
.
·
Alegra-me, pois, Senhor Presidente, registrar o fato de ter sido o
Rio Grande do Norte, mercê da abnegação e operosidade de seu
Governante, a primeira Unidade Federativa onde se fincou o márco
dessa nova era, no setor social do País. · ·
e: o balisamento de um novo estágio social de proteção e
amparo aos menos favorecidos, sem descaracterizar-lhes a personalidade, antes compatibilizando-os com a dignidade humana.
e: a fronteira de um novo horizonte que se descortina para os
que não conseguiram atingir a escala social a que todos aspiramos.
e; o despontar de uma nova promessa de aurora para a integração social das comunidades, nivelando os homens no patamar da
decência e da honradez.
A tudo isso assisti, Senhor Presidente, para honra do meu Estado, nas cidades de Natal e Mossoró.
Merece destaque, como contribuição inestimável à História, a
palavra autorizada do Ministro Arnaldo Prieto, em entrevista cole.tiva à imprensa do Rio Grande do Norte.

e

DizS. Ex•:
"Esta programação foi lançada há poucos meses e
viemos a Natal e Mossoró inaugurar os dois primeiros Centros construídos em todo o Brasil dentro dessa programação
do Governo Federal. O Governo do.Rio Grande do Norte
foi ágil, saiu na frente, e, pouco'tempo depois do lançamento
oficial pelo Presidente Geisel, já estamos inaugurando, no
Rio Grande do Norte, dois Centros Sociais Urbanos."
"O Governo Federal atende os· Estados de modo igual,
mas aqueles que mostram mais agilidade concluem suas
obras antes dos outros. Houve interesse e eficiência por parte
do Governo do Rio Grande do Norte."
Este depoimento vale como uma carta de apresentação, no que
respeita à dinâmica emprestada pelo Governador Tarcísio Maia aos
problemas administrativos daquele Estado.
Sóbrio, comedido, refratário à publicidade, o Governador Tarcísio Maia vem imprimindo, na administração do Rio Grande do Norte, uma tónica de seriedade, de probidade e de respeito, que o
credenciam à admiração de todos os nortc-rio-grandcnscs.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Jamais cometeria a injustiça de terminar estas considerações
sem fazer uma referência especial ao Dr. Marcos Vinicius Vilaça, ·
Coordenador Nacional dos Centros Sociais Urbanos, e a sua
eficiente equipe técnica, graças aos quais pôde ser materializado um
dos Programas prioritários do Governo Federal, da mais ampla atualização e relevância para o País.

-238Rendo, por igual, a minha homenagem, o penhor do rcconhc·
cimento do meu povo, à maneira cavalheiresca com que se houve o
Ministro Arnaldo Prieto, sem cujo concurso não poderlamos, nós,
do Rio Grande, cm tio curto lapso de tempo, implantar os dois
primeiros Ccnlros Sociais Urbanos, marco inicial de um procc.~so
pioneiro cm favor dos mais humildes. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Hclvldio Nunes
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na última s.c:xlll·fcira, quatro do corrente més, acompanhado
do Prof. Edson Machado de Souza, Diretor-Gcrnl do Departamento
de Asluntos Universitários- DAU, c do secretArio particular, Dr.
Maurfiio Avdar, o Sr. Ministro Ncy Braga visitou a cidade de
Tcrcsina.
Recebido caloro:~~~mcntc no aeroporto local, pr~ntes o
Governador Dirceu Arcovcrde, o vicc-Govcrnador Djalma Veloso,
Ós tri:s Senadores da rcprcscnta~o piauicnse, à frente o llder
Pctrónio Pondla, DcpuUtdos federais Paulo Ferraz e João Cllmaco
D' Almeida, Arcebispo Dom José Freire Falclo, comandantes mili·
taro da guarni~o de Tcresina, Secretários de Estados, depullldos c.~·
taduais, Prefeito Raimundo Wall Ferraz. vereadores, professores,
rcprocntanto de )indicatos, universitários c grande massa popular,
o titular do Ministério da Educa~o c Cultura, após as solenidades
regulara, deslocou-se para a Unh·cr)idndc Federal do Pinul, onde
cll.ccutou intenso progrumu.
De fato, após a audiéncia concedida ao Conselho Diretor da
Funduç.ào c O) contuto) muntidos com o corpo docente c as lidcrnnÇlli estudantis, o ministro Ncy Braga ouviu circunstanciada cxposi·
~o proferida pelo Prof. José Camilo da Silveira Filho, Reitor da
Universidade. que lhe apr~ntou, a par dos resultados jA obtidos, os
problemas que ainda estilo a reclamar solu~o.
Com efeito. o crescimento da FUFpi, segundo a palavra do Iúci·
do Reitor Camilo Filho, é realmente expressivo. Em 1971, ofereceu
372 vagas à mocidade piauicnsc, enquanto, cm 1976, a oferta foi de
980; naqudc ano, 1.181 estudantes submeteram-se no exame vestibular, ao pa5SO que somente cm janeiro do fluente ano foram aceitas as
inscrições de 5.295 candidatos.
De outro Indo, a FU Fpi aplicou CrS 5.579,1 08, 18 em 1971 e Cr$
40.896.872,82 cm 1975, prevista a aplicação, no corrente exercício, de
CrS 83.675.100,00, fato que bem demonstra o esforço governamental
desenvolvido, nos dois últimos anos, em favor daquela instituição de
ensino superior.
O Ministro Ney Braga, depois de afirmar que vem acompanhnn·
do com e.~pecial cuidado a evolução da Universidade do Pia ui, como
cvidéncia a crescente transfcréncia de recursos, c que a preocupação
do Governo busca o melhoramento da rede de ensino superior
percorreu o campua universitário, visitou salas de nula e laboratórios
c manteve novos conta tos com professores e alunos.
Dois pedidos, duas reivindicações marcaram a presença do
Ministro Ney Braga, na Universidade do Pinul: a incorporação do
Colégio Agrlcoln Federal de Teresina e a construção do Hospital·
escola, pleitos que mereceram particular atenção do eminente Minis·
tro da Educação e Cultura.
Encerrada a visita à Universidade, e demonstrado, mais uma
vez, o interesse do Ministério pela continuação da~ ,ras do Campus
Universitário, o ministro Ney Braga foi, em se:
., no Palácio de
Karnak, onde foi rccepcionado pelas autu.
:cs, à frente o
Governador Dirceu Arcoverde, e povo piauiensc,
·1ào cansavam
de aplaudi-lo c homenageá-lo.
Após o discurso de recepção do Governador'.
.ta do, no qual
deu noticia do esforço estadual nas três esferas do ensino e destacou
a participação efetiva do Governo I· dera I na sol:1ção dos problemas
do Piaul, o ministro Ney Braga, e11 .ubstanci"' ' discurso, que peço
integre o registro que ora faço, lun~uu, l~l'
inu, o Programa de

Educação Sanitária - PES, inicialmente impluntado nos Estudos do
Pinul, Ceará c Purulba, uindu no primeiro semestre de 1976, e, dentro
em breve sé-lo·á em toda a região nordestina.
Com recursos provenientes do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, por intermédio du Caixa Econômi·
ca Federal, o PES pretende "motivar c possibilitur mudanças de
atitude em relação à saúde, através de atividades de educação sanitá·
ria; estimular e orientar a comunidade para o desenvolvimento de
ações que visem a melhoria das condições higiénicas e dos padrões de
saúde, a partir das necessidades sentidas; desenvolver· uma infra·
estrutura de recursos humanos, pertencentes às comunidades u serem
atingidas pelo Progruma, para atuação no campo da educação sanitá·
ria, e integrar esforços de todas as entidades que utunm na área da
saúde".
.Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao registrar, nos Anais destaCa·
sn, a· presença do Ministro da Educação e Cultura, do Prof. Edson
Machado de Sousa c do Dr. Maurllio Avelar no Pinul, desejo
parabenizar o Governo Dirceu Arcovcrde, a Fundação Universidade
Federal do Pia ui e a comunidade piauiense pelos êxitos da fidalga e
calorosa recepção e ao mesmo tempo agradecer, em nome do Nor·
deste, ao Ministro Ney Braga a denagação do Programa de Educa·
ção Sanitária, Programa que é da comunidade, através de um trn·
bulho educativo e de nção conjunta, e que à comunidade se dirige e
destina. (Muito bem!)
DISCURSO DO SR. MINISTRO NEY BRAGA, A
QUE SE REFERE O SR. HELV{DIO NUNES EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
Excelentlssimo Senhor Governador.
Eu quero, de inicio, agradecer as suas palavras e reafirmar aquilo que já tive oportunidade de dizer. Que este lançamento é feito no
Piaul porque sabemos do esforço de V. Ex• no campo da educação. E
sabemos que esse esforço gigantesco de seu governo não é feito
somente nesse campo. E porque nos orgulhamos de brasileiros como
V. Ex•, aqui estamos para, em nome do Governo Federal, saudá-lo.
Eu quero citar companheiros de ontem, no Senado, de hoje, no
Partido, de sempre, na amizade: Helvidio Nunes, Castelo Branco, e
meu Presidente, ontem, da ARENA, Presidente meu, também on·
tem, do Congresso Nacional, Llder do Governo Geisel pelas suas
qualidades- Petrônio Portelln.
Inicia-se, aqui, a implantação de um Programa de Educação
Sanitária, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República que, para tanto, destinou, através da Caixa Económica Federal, recursos provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS). O Sr. Presidente Ernesto Geiscl, desde o inicio
de sua gestão, foi senslvel à execução deste projeto que agora se to r·
na realidade.
O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Cultura,
também através desse Programa, buscam atender a prioridade social
que o atual, Governo confere às suas iniciativas, na fidelidade às
exigências c urgências da hora presente.
A participação do MOBRAL em tal empreendimento permitirá
a realização de um amplo trabalho de mobilização comunitária,
considerando-se a experiência já comprovada ao longo dos seus 5
anos de atuação junto às populações carentes do Pais.
Em sua primeira fase, o Programa objetiva propiciar a me·
lhorin das condições de saúde e saneamento em cerca de 200 Munici·
pios dos Estados da Paraíba, Ceará e Piauí, onde, aproximadamente,
9 mil grupos participantes serão constituídos.
Pretende-se motivar e possibilitar mudanças de atitude em rela·
çào à saúde, através de atividades de educação sanitária; estimular e
orientar a comunidade para o desenvolvimento de ações que visem a
m~lhoria das condições higiénicas e dos padrões de saúde, a partir
das necessidades sentidas; desenvolver uma infra-estrutura de recursos humanos, pertencentes às comunidades n serem atingidas pelo
Programa, para ntuação no campo de educação sanitária, e integrar
esforços de todas as entidades que atuam na área de saúde.
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A comunidade será decisiva para a boa execução do Programa. sejam reajustes salariais, abonos, melhoria dos beneficias sociais ou
Desperta na sua extrema e invariável boa vontade, a população local outras questões levantadas e impetradas pelos seus líderes sindicais,
desenvolverá aquelas ações comuns que visem ao aprimoramento empresto todo meu apoio por entender que elas realmente repredas condições de saúde e saneamento.
sentam a mola propulsora do desenvolvimento da economia naUtilizará o Programa de Educação Sanitária técnicas de ação cional.
para um trabalho educativo aberto c dinâmico. Dentro desse espí~ele, o trabalhador, quem diariamente enfrenta, logo cedo, filas
rito, será distribuído aos grupos participantes um conjunto de publi- de ônibus c trens apertados, parte para o cumprimento de suas
cações contendo informações simples c relevantes, agrupadas em
tarefas cotidianas cm retribuição a um salário nem sempre comquatro grandes áreas: Doenças, Saúde da Mãe e da Criança, Higiene pensador. E, assim, durante todo ano, mantém esse ritmo, invariaa Alimentação.
velmente, no que diz respeito às suas ações diárias; no exercício de
.
Essa primeira fase de implantação do Programa orientará a sua seu trabalho, que o torna esgotado, tanto flsica quanto psiquicaexpansão futura em todo o Território Nacional.
mente, como observam os psicólogos industriais. A monotonia
Programas dessa natureza revelam, cm toda a sua dimensão, a gerada pela não diversificação das atividadesresulta, no fim do períodeterminação do Governo do Presidente Ernesto Gciscl de promover do, um trabalho instintivo, com incapacidade criadora, enfim, improa plena realização do homem brasileiro, sem qualquer desvio dutivo cm números exigidos pela empresa.
paternalista. Os que ama o Brasil, como todos os que aqui estão,
Perguntar-se-ia: e as férias, não têm esse objetivo?
sabem a razão de ser do esforço comum que resultará, cada dia mais
Sim, tem. Mas, como o trabalhador assalariado pode gozar suas
intensamente, a grandeza deste País.
férias com a família- quase sempre numerosa- com os pequenos
Visa o Governo, Senhores, através de ações como esta, que se so- vencimentos, nem sempre suficientes para o sustento? Em casa, sem
ma ao Programa de Alimentação da Criança, à distribuição de ma- opção, quase sempre no mesmo lugar com os seus, até o término do
terial escolar, à construção de escolas de 19 Grau, ao atendimento·da suposto repouso remunerado e o reinício de mais um ano de
mãe pobre e a mais tantas outras- ajudar, principalmente, aqueles atividadcs.
que precisam, aqueles que materialmente nada ou pouco têm, na eduAssim, Sr. Presidente, as férias não atingem os objctivos de
cação dos filhos, constitutivos do melhor património que temos. descontração, o merecido e confortador d;scanso a quem se emFazemos isso com muito de amor ao próximo e entendendo que pregou arduamente durante o período.
"uma criança que não é amada será um homem perdido".
Sr. Presidente, tomei conhecimento; através da imprensa, da louTrago ao Piauí uma saudação ao seu digno Governo e ao seu vável iniciativa de dotar-se todas as Federações Nacionais de
grande povo: a certeza de que, juntos, estamos contribuindo para o Trabalhadores de uma área de lazer em lugar aprazível, onde seriam
futuro de felicidade a que esta Nação tem direito. Nação que tanto construídas colónias de férias para trabalhadores de sindicatos
miados.
amamos.
Apóio, decisivamente, a idéia da construção de colónias de
Reencontro nesta terra antigas e admiráveis lições: as lições de
tenacidade do seu povo e os exemplos do seu modo de ser, sempre férias para trabalhadores, Senhor Presidente, benefício não muito
diferente de outros já oferecidos pelo Governo, porque, no fundo,
tão humano e tão brasileiro.
Daqui hei de levar a visão impregnada daquele futuro melhor, tem a mesma finalidade social de oferecer ao trabalhador condições
que identifico também presente na vontade do Piauí, e o coração do- para o desempenho de sua missão, parcela importante no desenvolminado pelas emoções dessas humaníssimas horas de convívio que vimento do País.
A intenção iminentemente social, se alcançada, Senhor Pretive aqui e com que fui privilegiado.
Confio em Deus e em nós que seremos dignos deste tempo e des- sidente, beneficiará milhares de brasileiros, que teriam área própria
te espaço que nos foram concedidos como dádiva esplêndida. Com de lazer e recreio apôs um penoso ano de trabalho.
Com a finalidade de concretizar o sonho, repito, Sr. Presidente,
honra e destemor cumpriremos nossos deveres. Eu acredito nos sede ·milhares de brasileiros, apelo veementemente aos governos
nhores. Acredito no povo. Acredito no Governo. Acredito no Brasil.
Sabemos, senhores, das responsabilidades de nossa geração. Es- estaduais e federal para que apóiem as Federações Nacionais de Tratamos no mundo em uma encruzilhada. O Brasil não faltará. Havere- balhadores, a exemplo do que ocorre com outras classes já beneficiamos de cumprir a vocação de que nos falou tão bem o Presidente Cas- das, estendendo a todos os trabalhadores o prestígio e o amparo que
tello Branco,'nos dias idos e saudosos: "Nós temos a vocação de um realmente merecem, no que ora se pleteia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Pais gninde. De um País humano. De um País que quer exterminar a.
pobreza sem injustiças, que quer ser grande sem inspirar ciúmes, que
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais
quer amar as outras nações".
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
Nós haveremos de ser a grande sociedade que sonhamos e que, extraordinária de hoje, às 18 horas c 30 minutos, a seguinte
estamos construindo hoje com as inteligências dos jovens, dos menos
jovens- porque ainda há pouco disse na universidade: "Todos que
ORDEM DO DIA
não temos rugas nas almas somos jovens e assim estamos construindo a sociedade que desejamos. Justa, soberana, desenvolvida e
-1profundamente cristã. lnspirar-nos-emos na luta desti: Nordeste Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 30, de
tão querido, tambêm tão sofrido, como quando· disse em Pernambuco, alguns dias atrás: "As chuvas não afogam as esperanças. As se- 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 I 14, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
cas e o sol causticante não queimam a confiança".
Piauí, aqui deixo a saudação do Ministro da Educação e Cul- Guaíra (SP), a realizar operação de crédito no valor de
tura, do Presidente Ernesto Geisel e a certeza de que estamos sendo CrS 4.516.475,00 (quatro milhões, quinhentos e dezcsseis mil,
quatrocentos e setenta c cinco cruzeiros), tendo
dignos da grande Nação que temos
PARECER, sob n9 I 15, de 1976, da Comissão:
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Concedo a pala- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e jurivra o nobre Senador Vasconcelos Torres.
dicidade.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
-2o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Discussão, em turno único, do Projeto de Rcsôlução n9 31, de
Nas vezes que tenho ocupado esta tribuna em defesa das classes
trabalhadoras do meu Estado, nas suas mais variadus reivindicações, 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de

-240seu Parecer n9 116, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Serrana (SP), a realizar operação de crédito no valor de
CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9 117, de 1976, da Comissão:
- de Const1tulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.
-3Discussão, cm turno unico, do Projeto de Resolução n9 33, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de

seu Parecer n9 120, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Guarantã (SP) a realizar operação de crédito no valor de
Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9 121, de 1976, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas.)

:1

91' Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 9 de junho de 1976
(Extraordinária)
PRESID~NCIA DO

SR. MAGALHÃES PINTO

As 18 horas c 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-Branco Helv!dio Nunes - Petrônio Portella- Mauro Benevides - Virgnio
Tãvora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz Ji:ssé Freire - Dom!cio Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire
-Paulo Guerra- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotônio
Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista Heitor Dias- Dirceu Cardoso- Eurico Rczende- João Calmon
-Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Vasconcelos TorresBenjamim Far~h - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo
Capancma - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco
MontQ.ro - Orestes Quércia- Otto Lehmann - Benedito Ferreira
- Lázaro Barboza' - Ital!vio Coelho - Mendes Canale Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves- Mattos Leão Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger
-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.
Não há Expediente a ser lido.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto di: Resolução nv
30, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer nv 114, de 1976), que autoriza a·
Prefeitura Municipal de Guaíra (SP) a realizar operação de
crédito no valor de Cr$ 4.516.475,00 (quatro milhões,
quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e cinco
cruzeiros), tendo
PARECERES, sob nv 115, de 1976, da Comissão:
- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
J uridicidade.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
· Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nv
31, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer nv 116, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Serrana (SP). a realizar operação de
crédito no valor de CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), tendo
PARECER. sob nv 117, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vat à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n•
33, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia, como
conclusão de seu Parecer nv 120, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Guarantã (SP) a realizar operação
de crédito no valor de CrS 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), tendo
PARECER:, sob nv 121, de 1976, da Comissão:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
·
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs . Senadores que o aprovam queiram permanecer como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
constante da pauta da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais dos Projetes de Resolução. nv 30,
31 e 33, de i 976, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e
que,.nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Inter·
no, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. lv-Secre·
tário. (Pausa.)

-242Sào lidas as seguinte.~
PARECER Nv421, DE 1976
Da Comlssio de Redaçio
Redaçio final do ProjetG de Resoluçio nv 30. de 1976.
Relator: Senador Otto Lehmann
A Comissão apresenta a rcdaçào final do Projeto de Resolução
n• 30, de 1976, que autori7.3 a Prefeitura Municipal de Guaira (SP) a
realizar operação de crédito no valor de CrS 4.516.475,00 (quatro
milhões. quinhentos c dczesscis mil, quatrocentos e setenta c cinco
cruzeiros).
Sala das Comissões, em 9 de junho de 1976.- Dantom Jobim,
Presidente - Orto Lehmann, Relator -VIrxOJo Távora - Orestes
Qlltrcla.
ANEXO AO PARECER N•421, DE 1976
Redaçio final do Projeto de Rt50iuçio n• 30, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
4:!, inciso VI. da Constituição, e c:u,
• Presidente, !Jromulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nv
,DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guafra, Estado de
Sio Paulo, a realizar operaçio de c:ridlto no valor de CrS
4.516.475,00 (quatro milhões, quinhentos e dezesseis mil,
quatrOCftltos e setenta e dnco cruzeiros).

pelos itens 11 c III do art. 21• da Resolução n• 62, de 1975, do Senado
Federal, a fim de que possa rcaliz:tr uma operação de crédito,' no
valor de Cr5 1.000.000,00 (um milhilo de cruzeiros), com a Caixa
Económic:1 do Est:1do de São Paulo S.A .. destinada a financiar os
serviços de pavimentação asfáltica a serem executados em vias públi·
c:1s daquela cidndc.
Art. 2Y Esta resolução entra cm vigor na dat:I de su:1 public:Içiio.
PARECER Nv 423, DE 1976
Da Comissio dé Redaçio
Redaçio final do Projeto de Rt50iuçio n• 33, de 1976
Relator: Senador Orestes Quércla
A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Resolução
nq. 33, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarantã
(SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS 800.000,00
(oitocentos mil cruzeiros).
Sala das Comissões, cm 9 de junho de I 976. - Danton Joblm,
Presidente- Orestes Quércla, Relator- Otto Lehmann- Vlrgnlo
T11Yora.
ANEXO AO PARECER N• 423, DE 1976
Redaçio final do Projeto de Resoluçio nv 33, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
art. 42, inciso VI, da Constituição, e cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte

O Senado Federal resolve:
RESOLUÇÃO N9 , DE 1976
Art. J• 1: a Prefeitura Municipal de Guafra, Estado de São
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarantd, Estado de
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parãmctros fixados
Sio Paulo, a realizar operaçio de crédito no valor de
pelos itens 11 c III do art. :!• da Resolução n• 62, de 1975, do Senado
CrS 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros).
Fcdc:ral, a fim de que flOSSa realizar uma operação de: crédito, no
1·alor de CrS 4.516.475,00 (quatro milhões. quinhentos c: dcze.~scis
O Senado Federal resolve:
mil. quatrocentos c: setenta c cinco cru1.ciros), com a Caixa EconóArt. 19 1: a Prefeitura Municipal de Guarantã, Estado de São
mica do ~~tado de Sào Paulo S.A .. destinada a financiar os serviços Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
de pavimentação asfáltica a serem c:.\c:Cutados cm vias públicas pelos itens 11 e III do art. 2• da Resolução nv 62, de I975, do Senado
daq ucla cidade:.
Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no vaArt. :!• E.~ta resolução entra em vigor na data de: sua publi- lor de CrS 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), com a Caixa Econó·
cação.
mica do Estado de São Paulo S.A., destinada a financiar os serviços
PARECER Nv422, DE 1976
de pavimentação asfáltica a serem executadas em vias públicas
Da ComiJSio de Redaçio
daquela cidade.
Art. ,29 Esta resolução entra em vigor na data de sua1publicação.
Redaçio final do Projeto de Rt50luçiG nv 31, de 1976.
Rt!ator: Senador Orestes Quérda
A Comissão apresenta a rc:daçào final do Projeto de Resolução
n• 31, de 1976, que: autoriza a Prefeitura Municipal de Serrana (SP) a
realizar operação de crédito no valor de CrS 1.000.000,00 (um mi·
Ihão de cruzeiros).
Sala das Comissõe.~. cm 9 de junho de 1976. - Dantom J oblm,
Presidente - Orestes 011érda Relator - Otto Lehmann - VirgDio
Távora.
ANEXO AO PARECER N• 422, DE 1976
Redaçio final do Projeto de Rt50iuçio n• 31, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUCÃO Nv , DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Serrana, Estado de
Sio Paulo, a realizar operaçio de crédito no valor de Cr5
l.OOO.Ooo,OO (um mllhio de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art, I• E: a Prefeitura Municipal de Serrana, Estado de São
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - As redaçõcs finais
lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelos Sr. (v.
Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 2!1, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis·
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação
final do Projeto de Resolução n• 30, de 1976.
Sala das Sessões, cm 9 de junho de I976. - Vlrgnlo Távora.
REQUERIMENTO N9

~2,

DE 1976

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis·
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação
final do Projeto de Resolução nv 31, de I976.
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1976.- VlrgOio Távora.
REQUERIMENTO Nv 253, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis·
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da rcdação
final do Projeto de Resolução nv 33, de 1976.
Sala das Sessões, em 9 de junho de I976. - VlrgOio r.vora.

-243O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovados os
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das reduções tinais anteriormente lidas.
Em discussão a redução final do Projeto de Resolução nY 30, de
1976.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra-·
rei a discussão. (Pausa.)
Estâ encerraria.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Vai-se passar,
agora, à apreciação da rcdação final do Projeto de Resolução nv 31,
de 1976.
Em discussão a redução final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
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 redução final do Projeto de Resolução nY 33, de 1976.
Ein discussão a redução final.
Não havendo quem queira discuti-la, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se acham.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento nY 226, de 1976, do
Senhor Senador Franco Montoro, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Professor
Eduardo Seabra Fagundes, no dia 22 de abril de 1976.

-2Votação, em turno único, do Requerimento nY 227, de 1976, do
Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, de entrevista do Professor Zeferino Vaz,
Reitor da Universidade Estadual de Campinas, no Estado de São
Paulo.

-3Discussào, cm turno único, do Projeto de Léi da Câmara n9 95,
de 1975 (nY 399-B/75, na Casa de origem). que dá nova redução à
letra c do artigo IY da Lei nY 91, de 28 de agosto de 1935, estendendo
a exigência de gratuidade aos cargos dos Conselhos Fiscais, Deliberati vos e Consultivos das Sociedades Declaradas de Utilidade Pública,
tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob nY 225, de 1976, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça.
-4Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 I02,
de 1975- Complementar, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre a obtenção de empréstimos simples pelos servidores
públicos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nvs 4, 5 c 6, de 1976, das
Comissões:
-de Constltulçio e Justiça;
- de Serviço Público Chll; c
- de Finanças.

-5Discussão, cm primeiro turnu, do Projeto de Lei do Senado n9
210. de 1975, de autoria do Senhor Senador Benjamim Farah, que
inclui dispositivo no Decreto-lei nv 898, de 29 de setembro de 1969,
definindo como crime contra a Segurança Nacional a venda, doação,
cessiio c transporte de explosivos para fins não industriais, tendo
PARECERES, sob nYs46 e47, de 1976, das Comissões:
-de Constlndçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; e
-de Segurança Nacional, favorável.
-6Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
104, de 1976, do Senhor Senador José Lindoso, que dá nova redução
ao artigo 26, da Lei nv 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgãnica
dos Partidos Políticos). tendo
PARECER. sob nY 383, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, favorável no projeto com a Emenda
que apresenta de nv !-CCJ.

-7Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nY 19, de 1976, do Senhor Senador Franco
Montoro, que dispõe sobre a concessão do abono de permanência
. cm serviço às mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de ntividade, dando nova redução ao § 4Y do artigo IOda Lei nv 5.890, de 8
de junho de 1973,tendo
PARECER, sob nY 187, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às /8 horas e 50 minutos.)

92t~ Sessão da 2t~ Sessão Legislativa da 8t~

Legislatura,

em 10 de junho de 1976
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E BENJAMIM FARAH

Às 14 horus c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

taxa, requerendo inclusive, na forma da legislação processual, o pagamento do que for devido."

Adulbcrto Sen:t - Altevir Leal - Evandro Carreira - Jos1':'
Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco
-Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Fausto CasteloBranco- Helvídio Nunes- Mauro Benevides- Virgílio TávoraWilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé
Freire- Domício Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire Paulo Guerra - Arnon de Mello - Teotónio Vilela - Augusto
Franco- Lourival Baptista- Heitor Dias- Dirceu Cardoso Am:tral Peixoto - Roberto Saturnino - Benjamim Farah Danton Jobim - Nelson Carneiro - Magalhães Pinto - Franco.
Montara- Orestes Quércia- Otto Lehmann- Benedito Ferreira
- L~zuro Barboza - Leite Chaves - Otair Becker - Daniel
Kricger.

Após longo debate, o Supremo Tribunal Federal, em sua sessão
de 7 de maio de 1975, decretou a inconstitucionalidade de tal
dispositivo, vencido o Relator (Sr. Ministro Aliomar Baleeiro),
ausente o Sr. Ministro Cordeiro Guerra (que já votara pela
inconstitucionalidade) e colhido o voto do Presidente, Sr. Ministro
Djaci Falcão.
O acórdão, publicado a 7 de novembro de 1975, tramitou cm
julgado.
Esta Comissão, em decisão recente, sendo relator o eminente·
Senador Helvfdio Nunes, opinou pelo arquivamento do pedido
semelhante eis que, estando ainda em curso o prazo para
interposição de ação rescisória, possível seria ainda à'Corte Suprema
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença rever seu próprio julgado, naquele como neste caso não reiterado em
acus:t o comp:trecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número sucessivas decisões, de modo a traduzir jurisprudência mansa e
pacífica. (Oficio "S" nt 33, de 1975 .,... Ofício nt 26/P/MC, de
rcgimcntal, declaro abert:t a sessão.
19-9-1975, na origem).
Assim, meu. voto é pelo arquivamento do ofício, pelas razões
O Sr. I''·Sec(ctúrio vai proceder à leitura do Expediente.
acima expostas.
.
Sala das Comissões, em 2 de junho de 1976. - Accloly Filho,
É lido o seguinte
Presidente- Nelson. Carneiro, Relator- Renato Franco - Helvídlo
Nunes - Henrique de La Roc:qat·.:: Otto Lehmano- Heitor Dias.

EXPEDIENTE
PARECER:

PARECER Nt 424, DE 1976
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça, sobre o Olido
"S" nt 01, de 1976 (OfJclo nt 01/P/MC, de 16-2-76, ria
origem), do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal,
encaminhando ao Senado Federal, aSplu da petlçio Inicial,
das notas taqulgráficas e de acórdio proferido nos autos da
Representaçio n' 909, do Estado do Rio de Janel.ro, no qual o
Supremo Tribunal Federal declarou a Inconstitucionalidade do
artigo 37 do Decreto-lei nt ll O, de 1969, do extinto Estado da
Guanabara.
Relator: Senador Nelson Carneiro.
O art. 37 do Decreto-lei n' 110, de li de agosto de 1969, do
então Estado da Guanabara, dispunha ln verbls.
"O Estado poderá ingressar em qualquer processo e'
impugnar o valor declarado pela parte para pagamento de

Ô ·sR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido
vai à publicação.
.
A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 18 horas e 30 minutos. neste plenário, destinada à apreciação do
Projeto de Resolução n' 36, de 1976 e do Parecer n9 369, de 1976, da
Comissão de Agricultura, sobre a Indicação n9 3, de 1975. ·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -· A Presidência
comunica que, nos termos do art. 2'Zl!. do Regimento Interno,
determinou o arquh>amêfflodõProjCto de Lei da Câmara n' 10, de ·
1976, que modifica a redação do artigo lt da Lei n' 5.197, de 3 de
janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteçãb à fauna e dá outras
providências, por ter recebido pareceres· contrários, quanto ao
mérito, das comissões a que foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Através de oficio
de 11 de maio o Sr. Secretário-Geral do Ministério da Indústria e do
Comércio encaminha ao Senado o pronunciamento daquele
Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado nt 91, de 1973, que

-245institui o seguro em garantia de educação e dá outras providências,·
em face de diligência solicitada pela Comissão de Constituição e
J.ustiça. A Presidência, entretanto, esclarece que o órgão técnico já
emitiu parecer sobre o referido projeto, o qual foi inclu!do na Ordem
do Dia da sessão de 25 de maio último, sendo rejeitado. Determina,
por isso, a remessa do documento ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) projetes que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário.

Se nenhum outro mérito tiver o presente Projeto, não se lhe
negará o de convocar a atenção nacional para tão grave problema
social.
Sala das Sessões, 10 de junho de"l976.- Nelson Carneiro.

Sobre a mesa,

LEGISLAÇÃO CITADA.

DECRETO-LEI N9 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
C6dlao Penal

'São lidos os seguintes

•••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• o

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 1!0, DE 1976

·I

I·

Considera circunstância atenuante da pena· o fato de ter
sido o agente menor abandonado.

O Congresso Nacional decreta:

Art. !9 Inclua-se como n9 V do art. 48 do Decreto-lei n9 2.848,
de 7 de dezembro de 1940:
V- Ter sido menor abandonado.

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justlflcaçio
Tenho, durante toda minha carreira parlamentar, focalizado o
drama do menor abandonado e suas dolorosas conseqUências. Ele
hoje se apresenta possivelmente mais grave do que nunca. Os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Menor, realizad~
na Câmara dos Deputados, diz da extensão do problema, fruto em
grande parte da miséria e da falta de assistência por parte dos Poderes Públicos. Dir-se-â que se extinguiu o SAM, triste Universidade
que o Estado mantinha para doutorar menores abandonados,
necessariamente, futuros deliqUentes. A fundação da FUNABEM
foi um passo, em busca de solução para um problema, que é hoje,
praticamente, de todas as cidades e vilas do Pais. Mas os recursos, de
que dispõe, só aparentemente são razoáveis, já que provadamente
não lhe bastam para enfrentar um mal, que cresce todos os olhos, e
próximos não se vêem sinais de sua erradicação. Os Governos criam
loterias, que arrecadam suados cruzeiros dos pobres, iludidos com a
esperança de prêmios multimilionários, c de seus proveitos nenhuma
parcela, modesta que seja, reserva para assistir ao. menor sem lar,
sem comida, sem escola e sem destino. E a sociedade, rigorosa no
punir os muitos que afinal se tornam delinqUentes, não reivindica
para si o quinhão maior de responsabilidade nos erros por eles um
dia praticados. Por outro lado, a politica populacional não permite
soluções que outros países adotaram, seja a limitação da prole, seja o
aborto social. Já que possível não é evitar que os meninos desamparádos de hoje se convertam nos criminosos de amanhil, justo será que,
no mínimo, se lhes reconheça a atenuante de não haverem desperta·
do, na infância e na juventude, o interesse da sociedade, que mais
·.tarde tão duramente os pune. Deste projeto se poderá dizer apenas
que fica em meio dp caminho. Que, no atual estado de coisas, em
lugaf de t,er atenuada a pena, o fato de haver sido menor abandona-·
do deveria excho~ir a responsabilidack criminal.
·
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Art. 48. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
1-:- ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
II- ter sido de somenos importância-sua cooperação no crime;
III - a ignorância ou a errada compreensão da lei penal, quan-

do exi:usáveis; ·
· ··
. · ':"
·
IV- ter o agente:
a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou
moro~
·
·
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência,
logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqUências, ou
ter, antes do julgamento, reparado o dano;
c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou sob a
influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;.
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;
e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto,
se, Ircita a reunião, não provocou o tumulto, nem é reincidente.
Parágrafo único. Se o agente quis participar de crime menos
grave, a pena é diminuída de um terço até metade, não podendo,
.porém, ser inferior ao mínimo da cominada ao crime cometid_o ..
• • • • • • • • • • • • • • • • o o •• o. o •••• o • • • • • • • • • • o • • • • o ••• o
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(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI Dô SENAPO N• ÍSI, DE •"'Altera a redação do§ 19 do art. 39 da Lei o9 4.594, de '29'
,de dezembro de 1964, que "regula a profissão de corretor de seguros".
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 O § 19 do art. 39 da Lei n9 4.594, de 29 de dezembro de
1964, ''que regula a profissão de corretor de seguros" passa a t.er a·
~eguintc redução:
"Art. 39
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19 Se se tratar de pessoa jurídica, deverá a requerente
provar que está organizada segundo as leis brasileiras, ter
sede no Pals, e que seus diretores, gerentes ou administradores pftencham as condições deste artigG. excetuada a· allnea ·
e, que pode ser sati'sfeita por apenas dois ltltre eles.'; .
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Leiamos o texto todo: "O Banco Nacional da Habitação, por
força das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto n9
55.245, de 21 de dezembro de 1964, é considerado corretor habilitado, sujeito aos dispositivos regulamentares aplicáveis às empresas de·
corretagem de seguros, mas dispensados, os seus di retores, de provar
o cumprimento das exigências contidas nos artigos J9, 49·, 59 e I7, letra a, du Lei n~ 4.594, de 29 de dezembro de 1964" (Decreto nY
56.900, de 23 de setembro de I965, art. )9, parágrafo único):

Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário.
Jusdficaçio
O texto atual na Lc:i n9 4.594, de 29 de dezembro de 1964, art. 39,
§ I9, está assim redigido: "se se tratar de pessoa jurldica, deverá a
requerente provar que está organizada segundo as leis brasileiras, ter
sede no Pais, e que seus dirigentes, gerentes ou administradores
preencham as condições deste artigo".

Como se vê, não é demasiado nem descabido o que se pretende
no Projeto. Pelo. contrário, a medida é saudável e sensata, razão pela
qual esperamos seja a proposição aprovada.
Sala das Sessões, IOde junho de I976. -Italfvlo Coelho.

As condições do artigo (39) estão definidas no caput e alfncas,
como segue:
· ·. .,
Art. JY O interessado na obtenção. do titulo, a que se refere o
artigo anterior, o requererá ao Departamento Nacional de Seguros
Privados c Capitalização - hoje Conselho Nacional de Seguros
Privados (observação nossa)- indicando o ramo de seguro a que se
pretenda dedicar, provando documentalmente:
a) ser brasileiro ou estrangeiro com rcsidi:ncia permanente;
b) estar quite com o serviço militar, quando se tratar de brasileiro ou naturalizado:
c) não haver sido condenado por crimes a que se referem as
Sccões 11, III c IV do Capitulo VI do Titulo I; os Capitules I, .II. III,
IV. V. VI c VIl do Titulo 11: Capitulo V do Titulo VI; Capítulos I, 11
c III do Título VIII: os Capítulos, I, 11, lll c IV do Titulo X c o
Capítulo I do Título XI, parte especial do Código Penal;
d) não ser falido;
e) ter habilitação técnico-profissional referente aos ramos·
requeridos.
São exigências para obtenção do titulo de habilitação para o
exercício da profissão de corretor de seguros.
·
A cxigi:ncia da alfnca e: "ter habilitação técnico-profissional
referente aos ramos requeridos", no entanto, torna-se demasiada,
quando obrigatória para todos os dirctorcs, gerentes ou
administradores de uma empresa corretor& de seguros.
Restringir essa cxigi:ncia apenas a dois dentre os dirctorcs,
gerentes ou administradores das corretoras de seguros é o que objcti·
c va o projeto. Com isso, cvitar-se-ão embaraços à constituição e ao
funcionamento dessas empresas, ao mesmo tempo cm que enseja o
aproveitamento de elementos capazes, ainda que não especializados.
A exigência de que pelo menos dois dentre os di retores, gerentes
ou administradores preencham o referido requisito de habilitação
especifica garantirá a presença do especialista nos quadros dirigentes
da entidade, evitando os inconvenientes do atual sistema,
excessivamente rlgido, sem a contrapartida de uma liberação total.

~ oportuno recordar que o BNH goza das mais amplas
prerrogativas no particular. Ele é considerado corretor habilitado,
sujeito aos dispositivos regulamentares aplicáveis às empresas de
corretagem de seguros, mas os seus dirctores estão dispensados não
apenas da exigência da alfnea e, do art, J9, da Lei n9 4.594/64, mas de
todas as exigências do art. J9, e, mais, das dos arts. 49, 59 c 17, allnea
a, da mesma lei, e isso não por lei, mas por decreto,

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os projetos lidos
serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. )9-Secretãrio.
~lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N9 254, DE 1976
Nos termos regimentais, requeiro que não seja realizada Sessão
do Senado no dia I7 de junho corrente, dedicado a Corpus Chrlstl,
nem haja expediente em sua Secretaria.
Sala das Sessões, em lO de junho de 1976.- Benjamim Farah.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em conseqUência
da deliberação do Plenário, não haverá sessão no Senado Federal no
dia I7 do corrente, nem expediente em sua Secretaria. (Pausa.)
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ainda uma vez, Sr. Presidente, venho abusar da tolerância dos
ilustres colegas para incorporar. aos Anais observações de meu velho
amigo Agapito Durão, que Deus conserve na liberdade com que
aprecia os acontecimentos e julga os homens de nosso tempo.
Agapito era candidato a Vereador. Tinha um programa de
trabalho, que ia, em seu município, desde a extinção da famosa taxa
de lixo até a distribuição de alimentos e remédios às famflias humildes, famintas e enfermas. Com o projeto em curso no Congresso Nacional,.recolheu as velas da candidatura. A cara envelhecida e a calvície ávassalante não vestem seus bons propósitos de uma boa imagem. Como não poderá abrir a boca na Televisão nem no Rádio,
desiste de candidatar-se, e com isso, quem. sabe, se estio! a e perde
uma autêntica vocaÇão politica.
Dirão os honrados membros da ARENA que proibida Rào
estaria a presença de Agapito Durão nos comlcios. Dirão isso, Sr.
Presidente, porque não sabem o medo que meu querido companheiro de mocidudc tem de cachorro. Medo físiéo; cçnst:tnte, invencível.
Um cidadão pode empenhar-se em luta com outro, trocar murros,
ati: mesmo tiros. Mas, qu~ fará um candidato contra o qual se lança
um cachorro amestrado e sanguinário? Se corre, cai no ridículo. Se,
com ele, se empenha em luta corporal, a assoada do público acaba
com sua carreira politica. Se o abate com uma bala, fica soando em
seus ouvidos, o resto da vida, a atourda com que, na minha querida
Bahia, .saudávamos, -ou será que apupávumos? - os empregados
do circo, que recolhiam os apetrechos dos equilibristas ou arrebanhavam as vestes que os palhaços, como o famoso Passinho, espalhavam
pelo picadeiro:- "Mata cachorro, mata cuchorro"!
Acredito que, talvez, houvesse um jeito de Agapito pleitear uma
vaga no pleito de I5 de novembro. Eru se fosse cundidato a Vereador
no Rio Grande do Sul, pelu ARENA. Mus a falta de domicilio
destrói-lhe os propósitos.
Não se perdeu tudo, entretanto, Srs. Senadores, com a desistência de Agapito Durilo, E niio se perdeu, porque consegui que me
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cedesse os originais de seu Plano Nacional de Desenvolvimento,
Primeiro e Único. Impossivel reproduzi-lo ·nestas breves palavras,
desde o enfoque dado ao problema educacional até a solução proposta para o endividamento externo do Pais. Com essa omissão me privo, bem sei, da valiosa intervenção do nobre Senador Jarbas Passarinhho e do revide inevitável do vigilante Senador Virgílio Távora.

No segundo- se não acabasse- escolheria os candidatos da Oposição ...
A dor de cabeça maior seria a renovação do Senado Federal.
Isso mesmo, aliás, sem conhecer o PND de Agapito Durão, já
acentuou o eminente Senador Amaral Peixoto, em recente entrevista
à Imprensa.

O S'r. VlrgRlo Távora (ARENA -CE) - Desculpe, Senador,
mas gostaria que V. Ex• repetisse.

Como impedir que, em 42 vagas, o MDB eleja 17? O PND
sugere duas alternativas. Ou o unicameralismo, ou a eleição por
outro processo que não o do voto popular. Bem sabe Agapito que a
tradição brasileira, desde o Império, é bicameralista. 'Mas, até há 12
anos, a tradição brasileira, iniciada com a eleição de Prudente de
Morais, foi a da escolha direta do Presidente da República. Desde
1964, jogou-se no rol das coisas inúteis aquela velharia. Por que esse
amor às coisas do passado? A escolha dos Senadores pelas associações de classe, pelos Prefeito~. pelos Governadores, seria outro obstáculo que se poderia criar à vitória do MDB, e serviria à tranquilidade
do Governo.
Agapito Durlío é pródigo em sugestões. Ou se restauraria a tradição imperial, tornando vitalícios os atuais Senadores. Nlío correria
assim, o Governo, em 1978, quaiquer risco ...

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Estou divulgando as bases, os originais do Plano Nacional de Desenvolvimento do
meu velho amigo Agapito Durão, que vai desde o problema educacional, até ao endividamento externo do Pais. Então, digo eu, não
vou tratar desses dois aspectos, porque, senão, teria a interferência
agradável porém inevitável do Senador Jarbas Passarinho e o revi de
imediato do Senador Virgllio Távora.
O Sr. VlrgRlo Távora (ARENA- CE)- Nem sempre revide
-muitas vezes, esclarecimentos.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) -Contentar-me·
ei em divulgar parte de seu PND, no que tange ao desenvolvimento
político. Agapito entende que o primeiro erro da Revolução é querer
fazer de quatro presidências uma só presidência, superando, aliás, o
milagre da Santíssima Trindade. Em vez de uma Revolução de 12
anos, melhor fora, ao juízo de meu confidente, que se situassem,
como sucessivos, mas não interligados, os Governos Castello
Branco, Costa e Silva, Emílio Médici e Ernesto Geisel: Aliviava
assim o atual. Presidente dos erros, aliás inevitáveis em todos os
Governos, da~ administrações que o antecederam. Não precisaria
jogar pedras no passado, mas endossar desacertos pretéritos é que
não parece razoável ao autor do novo PND. Por que calar, por
exemplo, que o atua! Governo está assoberbado com dívidas contrai·
das em período anteriores, e que, vencidos os prazos de carência,
somente agora se tornam exigíveis, inclusive com juros e correções
monetárias?
Depois, e isso parecia principal a Agapito Durão, tudo cansa,
com o tempo. Apenas o amor infindo, como diria o poeta Francisco
Mangabeira, não cansa. Houve um hábil político brasileiro que, para
explicar o fim do domlnio de Vargas, em 1949, lembrou "a fadiga
dos metais", que derruba aviões e ceifa a vida dos que neles se
encontram.
Mas o PND, que tive em mãos, não se preocupa com o passado.
Volta-se para o futuro, e alcança o período 1976 a 1978. O que vai
ocorrer este ano, aí está aos olhos de todos. Para Agapito, 1977 é o
ano chave. Como bom estrategista, ·cria várias alternativas,
exatamente para evitar que o Senador Franco Montoro ou o Senador Roberto Saturnino, de livro na mão, venham cobrar-lhe o
anunciado. Para usar uma expressão que ouço constantemente nos
debates nesta Casa, o PND de Agapito Durão é um código de inten·
ções, com muitas variantes. Por isso que seu autor não se considera
novo Nostradamus, nem dispõe de bola de cristal, resume.se o PND,
de que falo, a um cálculo de probabilidades.
A Revolução baixaria novo Ato Institucional, transformando o
atual Congresso Nacional, durante determinado período, em
Assembléia Constituinte. Mataria dois coelhos de uma só cajadada.
Primeiro, substituiria a Emenda Constitucional, imposta pela Junta
Militar, por Constituição aprovada pelos representantes do povo.
Uma boa propaganda daria imagem favorável à iniciativa governamental. Segundo, por maioria absoluta, jungida à fidelidade partidá·
ria, aprovaria emendas que desejasse, sem depender do voto de
Bancada oposicionista. A nova Constituição absorveria, em outra
redação, o famoso AI-5, e, quem sabe, criaria o Conselho de Estado,
sonhado pelo Sr. Paulo Egydio. Poderia acabar, ou não, com as eleições diretas para Governador. No primeiro caso - se acabasse criaria um corpo eleitoral tiio dilatado quanto fosse necessário para
que o Governo continuasse escolhendo todos os dirigentes estaduais.

Outro ponto, no PND que divulgo, digno de meditação, é o
relativo aos partidos pollticos. Agapito não tem dúvida de que não
há doutor que dê jeito no "maior partido do ocidente". Se as
peculiarrdades do prélio municipal não decretarem seu fim, os resultados aparentemente favoráveis nlío serão bastantes para fazê-lo sobreviver ao pleito direto, se existir, em 1978. Houve quem já tivesse a
mais curiosa das idéias. Formavam-se novos partidos, inclusive com
elementos dos aluais.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• un.
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois não.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Nelson
Carneiro, o discurso de V. Ex•, hoje, vazado na singeleza desse estilo
de crõnica, consubstancia uma das criticas mais contundentes ao
projeto enviado peló Executivo que impede o acesso de candidatos
ao Rádio e à Televisão. O personagem criado pela inteligência
prodigiosa de V. Ex• encarna muito bem o desalento que grassa no
seio de centenas de aspirantes aos cargos eletivos municipais, que
não poderão transmitir as suas respectivas mensagens através dos po·
derosos veículos de comunicação, o Rádio e a Televisão. Não há
dúvida, Senador Nelson Carrleiro, que o seu discurso de hoje é uma
critica irõnica, mordaz, contundente, ao projeto que tramita ·
presentemente no Congresso Nacional.
·
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) - Eu confesso, ao
agradecer o aparte de V. Ex•, que o que mais sinto é que o meu querido amigo tenha desistido de ser candidato a Vereador:~ uma autêntica vocação politica que se perde.
Sr. Presidente, dizia eu que a fidelidade partidária, tal como o
vinculo indissolúvel do matrimõnio, acompanharia os parlamenta·.
res, acolhidos em outras legendas, na escolha do futuro Presidente da
República.
Devo, a bem da verdade, dizer que tal boutade não figura no.;·.'.
PND de Agapito, que trata, com seriedade, os problemas sérios.
·...
Impossivel seria, Sr. Presidente, em uma só oração, resumir: ·
todo o trabalho de pesquisa, de meditação, de futurologia, que tive
sob os. olhos, no último fim de semana. Hei de trazer à colação
outros pontos desse PND, que, infelizmente, não serâ integralmente.,
aproveitado, uma vez que Agapito Durão desistiu de candidatar-se a,u,
Vereador. (Risos.) Salvo se lhe for poss(vel usar o retrato de Miss·;,~,
Brasil ... (Muito bem! Palmas. O Orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra,
por cessão da Liderança, ao nobre Senador Augusto Franco.
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O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Defendo, não é de agora, a instalação, no Nordeste, de um eixo
mincral-pctroqulmico. O ci"o mincral-pctroqulmi~o incorporaria,
cfetivamcntc, todos os Estados nordestinos ao processo de descnvolvimcnto, necessariamente global c integrador. Tal projeto impedi·
ria que se privilegiasse uns cm detrimentos de outros, evitando,
assim, ressentimentos tão provincianos quanto desatualizados.
Dcscja-se, nesta visualização realista, somar todos os Estados da
área, na proporção das suas riquezas e possibilidades objetivamente
levantada&. Só assim transitórios interesses ou unilaterais prefcrên·
cias não gerariam nem aprofundariam conflitos incómodos, que só
podem comprometer, a curto ou a longo prazo, todo o Nordeste.
Por assim sentir c pensar, recebi com estranheza, não faz muito
tempo, a notícia da implantação, no Rio Grande do Norte, de um~.
unidade industrial para produzir barrilha, a partir da utilização do
sal marinho. Esta nossa posição não significa qualquer restrição ao
dinâmico e bravo Estado nordestino; Ocorre que Sergipe, empregando, na produção de barrilha, o sal-gema, matéria-prima de maior
concentração de cloreto de sódio, tem condições de oferecer um
produto de custo mais baixo e, em conseqUência, com preço mais
competitivo nos mercados nacional e latino-americano.
Após então a industrialização do potássio, este sal, que serviria
para matéria-prima da barrilha, seria ainda mais barato, pois esta
transformação iria partir do sal subproduto do potássio.
O Nordeste, mineral c pctroqulmico, pode e deve ser integrado
na realização de uma politica, cujo escalonamento de prioridades é
contingente c imperativo. Este escalonamento, colocado na região
globalmente visualizada, impediria, certamente, o choque de
reivindicações, corrigindo evidentes desníveis entre os Estados
envolvidos ou interessados. Parece incorreto pensar, atualmentc, no
dcscnvolvi!T\.cnto deste ou daquele Estado, quando o que se deseja e
persegue é o próprio desenvolvimento da região, forma dela não se
distanciar ainda mais do processo de c"pansão da riqueza nacional.
Cada Estado nordestino só tem sentido como parte de um todo
cconõmico, social c historicamente dinâmico. Da mesma maneira
que o nacional, como prática criadora, história vivida, é ou deve ser
a integração de regiões aparentemente conllitantes.
0 Nordeste não pode caminhar cego c surdo às conquistas c
transformações do mundo atual, a economia, a sociologia e a
tecnologia esvaziando preconceitos c eliminando barreiras entre
homcns, classes, regiões c países. Os Estados nordestinos não devem,
até por um ato de inteligência, percorrer diferentes estradas, quando
todas elas levam c conduzem ao mesmo encontro. Compreende-se,
assim, que eles deveriam ser éonvocados para, no sctor mineralpctroqulmico, traçarem juntos, discutirem iguais, as dirctrizcs
básicas de uma política de integração regional. Não se pode,
obviamente, creditar à SUDENE o sucesso desta iniciativa irrcalizada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou convencido do acerto desta
posição, mesmo quando, como acontece agora, Sergipe vibra com a
atitude presidencial, liquidando a concessão do potássio da minha
terra, antes nas mãos do Grupo LUME. Na medida cm que uma das
subsidiárias do Grupo, a KALLIUM Mineração, revelou-se
negligente, o Excclentlssimo Senhor Presidente da República, cm
memorável decisão, transferiu para a PETROBRÁS o direito à
exploração já pretendida e reclamada.
Saiu-se, cm conseqUência, de um pesadelo oneroso, para se
contemplar esperançosa perspectiva. O potássio de Sergipe não inte·
rcssa, apenas, à gente scrgipana, mas a toda a comunidade nacional,
anualmente sacrificada com a importação de mais de 100 milhões de
dólares do precioso fertilizante.
Descobria-se, já em 1941, no Município de Socorro; sais potássicos, especificamente carnalita, silvita c silvinita. Frustrada, no
tempo, a tentativa de industrialização inicial, a PETROBRÁS,
··. pesquisando, cm 1963, petróleo, constata ocorrências de potássio no
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Município de Carmópolis c cm municípios vizinhos. Em 1972, o
Grupo LUME, através da KALLIUM, ganha a concorrência para a
pesquisa, lavra c comercialização do potássio. De lá para cá, por
diferentes razões c pretextos, os sais potássicos continuaram
desaproveitados, cm prejulzo do próprio desenvolvimento do Pais,
que não dispensa Ós fertilizantes c outros insumos básicos.
Eis que, agora, tem fim a protelação angustiosa. O General
Ernesto Gciscl, reafirmando o seu interesse de bem servir ao desenvolvimento nacional, põe termo às evàsivas e omissões, delegando à
PETROBRÁS o comando de um processo· que, nas condições de
Sergipe, não prescinde da cooperação desta empresa estatal.
Queremos ressaltar a posição do Governador José Rollemberg
Leite, no assunto potássio, cuja posição no interesse de Sergipe calou
no próprio csplrito do Presidente Gciscl.
,.
Abrindo-se a perspectiva de a PETROBRÁS, diretamente ou
• através de subsidiárias, c"plorar o potássio de Sergipe, novas indústrias surgirão na estrada que ela, certamente, saberá abrir com
patriotismo.
Ao petróleo, que já e"plora na Plataforma Continental, junta-se
o potássio e, com eles, outros minerais que, devidamente industrializados, irão compor um elenco de produtos que a PETROBRÁS irá
oferecer do desenvolvimento de Sergipe, do Nordeste e do Pais.
Sergipe, até. por sua vocação mineral, persegue e acredita n~
integração do Nordeste, forma, aliás, da região participar,
efctivamentc, da riqueza pátria. Um Nordeste dividido, secionado
por reivindicações emocionais e provincianas, não tem condições de
assegurar sua presença no processo de fortalecimento da unidade
nacional. A unidade interna é condição primeira para o Brasil pene·
trar, vitoriosamente, no mercado internacional. Tal unidade tem
raizes que mergulham no económico e social, todas as Unidades da
Federação trabalhando juntas na formação e eqUidosa distribuição
da renda por todos produzida.
Sergipe, cm sintonia com este desejo, sonho de muitas gerações,
oferece o petróleo, o potássio e outros recursos agora se transforman·
do em riquezas. Ele não quer ser egoísta e usurário na posse e utilização de seu subsolo sabidamcnte rico c pródigo. Mais q.uc Sergipe, há
o Nordeste para enriquecer, há uma Nação que, com muito trabalho
c suor, está se construindo. E está se construindo com gestos de audácia, com decisões como a agora tomada pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, que coloca o Brasil e não de agora -acima
mesmo das mais legitimas pretensões estaduais. A decisão presidencial é exemplo para os ortodoxos c lição para os cépticos.
O povo scrgipano c, com ele, todo o povo brasileiro não tem por
que temer quando se enxerga o horizonte e se acredita no futuro a
caminho.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
(M alhã p·10 t 0 ) c
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O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O jornalista Carlos Castcllo Branco e o Senador Accioly Filho
participaram da última reunião do Seminário sobre Modernização
Legislativa e Desenvolvimento Politico e sustentaram teses
coincidentes.
O resumo dessas teses pode ser feito assim: se o poder se origina
da força, necessita, essencialmente, do Congresso para legitimar-se.
Essa tese, V. E"'· Sr. Presidente, que tem boa memória, deve
recordar que foi sustentada pelo então Ministro da Guerra da
Revolução, General Costa e Silva, embora ele afirmasse que não era
o Congresso que iria legitimar a Revolução, mas a Revolução que .
iria legitimar o Congresso.
Uma vez legitimado, entretanto, o Congresso se armava de
atribuições importantes para propiciar a celeridade da transição, que
então se fazia, de um regime acusado de antidemocrático c contrário
ao Parlamento, uma vez que se orientava no sentido de negar o
equilíbrio dos Poderes. O Congresso, então, ficou incumbido de
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revolucionária.
.
Lembro-me bem do horror do Presidente Castello Branco, cm
que nós, jornalistas, o tratávamos não como Presidente da
República, mas como Chefe de um poder discricionário ou ditador.
Os Generais brasileiros, em geral, não querem ser crismados assim, o
que é um bom sinal.
um sinal de que no subconsciente c na
formação de cada um está o ideal da legitimidade dos governantes,
através de um órgão de procedência popular.
·
De certo modo,· a afirmação do General Costa e Silva era
correta. Uma Revolução nasce com poderes excepcionais, com o
poder de instituir, que lhe vem do tácito mandato recebido das forças
que a apoiaram e a deflagraram.
Mas a Revolução de 1964 apresentava-se com outro aspecto:
engajada no· compromisso democrático. Ela queria restabelecer as
Instituições brasileiras na sua pureza democrática.
·
Todas as Revoluções têm um aspecto saudosista. Elas imaginam
restaurar alguma coisa, algum bem que se perdeu no passado.·
Mas por que a Revolução não fechou o Congresso, como o
·fizeram numerosos outros movimentos que agitaram a nossa vida
pública?
·
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, porque fora no Congresso,
precisamente no Congresso, que ela cnco!ltrara o seu principal ponto
de apoio. N.o Congresso, como não podia deixar de ser, é que se
travou a batalha contra o Governo João Goulart, em debates acesos,
que se refletiram nas páginas dos jornais. E foi através do Congresso
que se lançou a doutrina famosa da. guerra revolucionária que,
levada à exacerbação,. produziu muitas distorções nos ideais do
Movimento de 1964.
Em segundo lugar, à Revolução não interessava fechar o
Congresso, porque o Governo Revolucionário ansiava pela sua
legitimação. E a única fonte de legitimidade, aos olhos do povo c aos
olhos das Forças Armadas, comprometidas no Movimento, era a
eleição, pelo Congresso, do primeiro Presidente da nova ordem
instituída.
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Até hoje este conceito não variou. O interregno da Junta Militar
foi brevíssimo, eo sucessor do Marechal Castello Branco, o General
Costa e Silva, teve de receb~r o mandato dos representantes do povo,
pois a simples indicação dos militares não lhe parecia, nem a seus
pares, suficiente para dar-lhe a legitimidade tão des~jada.
Já é um consolo, Sr. Presidente, sabermos que os Generais
brasileiros diferem de seus colegas da América Espanhola pelo
respeito que conservam ao tabu da representação popular, como
fonte legítima do poder. Muitas vezes a forma, nos rituais da
política, tem tanta importância quanto o fundo.
Por isso, não temo pelo Congresso como instituição. Contra ele
se têm praticado· violências, como as cassações de mandatos, mas
dificilmente se chegará à sua dissolução. No dia em que esta vier,
cairá por terra a legitimidade, que é o mais eficiente fator da estabilidade. Nem' os militares respeitarão um poder que não tem outra
justificativa senão a força.
No seu depoimento de ontem, o jornalista Carlos Castello
Branco teve oportunidade de lembrar que a Revolução de 1964 teve
seu berço na tribuna parlamentar. "O Congresso" - disse ele - "é .
o elemento politicamente válido do sistema, ao qual oferece
legitimidade. Seu poder é escasso, mas sua presença imensa, mesmo
impotentecsilenciada','. 1
.
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O ~r. Cas~ello Bran co s~ste~tou que a par,tlr\de\196S a exceção
se tornou permanente mas nem por isso se dissolveu o Congresso,
nem dele se prescindiu. "Trata-se - é textual -de uma instituição
que guarda consigo, pelo voto popular, o selo da representatividade". Observou, ainda, que o poder emana do povo. "Não ~(I disse -, nos regimes que se pretendem democráticos, outra 'fonte
do poder. Daí, apesar de sua fragilidade atual, a força é o poder
do Congresso".

Sem dúvida, esta argumentação é irrefutável. Não acredito que
quem quer que seja, entre aqueles que representam a Liderança do
Movimento de 1964, e que compõem o que chamamos, à falta de
outra qualificação melhor, o Sistema, sonhe cm suprimir aquele
pedaço de chão onde- como tenhp sempre repetido - se guardam
ainda as raízes do renascimento democrático.
Todas as vezes que certos radicais argumentam, fora e dentro do
Congresso, que, de crise em crise, nós poderíamos chegar à supressão
das Câmaras, cu respondo com esta argumenta,ção: seria uma
medida suicida.
André de Blonay c Coddacci-Pisanelli, no prefácio do livro
Parlemenu, editado pela União Intcrparlcmcntaire, 1966, diz o
seguinte:
"A experiência prova que a noção da legitimidade
democrática do poder está hoje tão profundamente ancorada
nos espíritos que, cedo ou tarde, renascem assembléias
representativas, e isso mesmo nos Estados onde o
Parlamento c seus métodos pareciam falidos."
A Revolução precisa compreender que a valorização do Congresso é de seu próprio interesse.
Muitas vezes nós temos ouvido opiniões respeitáveis, sem dúvida, de homens públicos e cientistas políticos, que temem que uma
vitória do MDB nas eleições deste ano, e sobretudo nas eleições de
1978, traria con~igo, inevitavelmente; o fechamento da Instituição
Parlamentar. Não '!ejo qualquer motivo para que se abrigue na alma
dos que são responsáveis pelo sistema revolucionário - mas que se
recusam a admitir que este País está condenado irremediavelmente a
ser tutelado e governado por uma ditadura•- a idéia de que o
Congresso é incompatível com uma mudança de equilíbrio entre os
dois partidos que presentemente militam na vida pública do País. A
verdade é que tanto a vitória da ARENA como a vitória do MDB
não constituiriam nenhuma ameaça ao processo revolucionário.
O que poderia acontecer com um pronunciamento claro e
insofismável da maioria do povo, da opinião pública em favor do
partido da Oposição, seria apenas o surgimento de uma corrente
poderosa mesmo entre aquelas forças que· sustentam a Revolução,
no sentido de que se chegue à normalização da vida pública do País.
Tenho a impressão de que, mais cedo do que esperamos, - porque
estamos dentro da floresta e vemos apenas as árvores, não a vemos
no seu todo - a Revolução vai caminhar para o estuário da
normalização democrática no Brasil. Vai, e sem dúvida, vai servir-se,
para isto, do único instrumento ·válido para tanto: o Congresso Nacional.
·
Por isto, Sr. Presidente, apesar das vozes agoureiras que de vez
cnquando ouvimos, soprando profecias terríveis, eu não temo pela
nossa sorte, pela sorte da Instituição parlamentar neste País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Otair Beckcr.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidentc,,Srs. Senadores:
.
Tramita, de modo auspicioso, por esta Casa, projeto de minha
autoria, através do qual busco dar destinação mais justa ao Imposto
Único sobre Minerais. O problema comporta soluções diversas, más
optei por fórmula que me pareceu a mais adequada e, sobretudo, viável. Assim é que meu projeto se limita a reduzir a cota que cabe aos
Estados, aumentando a destinada aos municlpios. Teve parecer
favorável nas doutas Comissões de Constituição e Justiça e de Econo-

mia.
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Na Comissão de Finanças, o nobre Senador Saldanha Dcrzi pediu, como prcliminár; audiência dos Ministros das Minas c Energia c
da Fazenda. A consulta constitui medida de rotina, atravês da qual
se busca ·o entendimento entre Legislativo c Executivo na elaboração
de leis, especialmente aquelas de conteúdo económico-financeiro.
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naturalmente, influirão na tramitação final do projeto.
Eis por que, Sr. Presidente, formulo desta Tribuna um apelo ao
Ministro Mário Henrique Simonsen e ao seu colega das Minas e
Energia, Sr. Shigeaki Ueki, no sentido de emprestarem seu valioso
· apoio ao projeto, de amplo interesse para os municípios brasileiros
em que o imposto é arrecadado. Trata-se de antiga e justa reivindicação de ·numerosos municípios de nosso País.
Estou plenamente seguro da procedência de minha iniciativa,
que apenas pretende reforçar a cota do Imposto único sobre
Minerais destinada aos municípios, igualando-a à dos Estados. Nada
mais justo. Ideal seria, mesmo, que ao município se atribuísse bem
mais do que lhe é concedido em meu projeto. Bem conhecemos a
precariedade de recursos que caracteriza os municípios brasileiros.
A exploração mineral é, via de regra, ainda predatória. As reservas se esgotam e ficam terríveis conseqUências de uma exploração
raramente não predatória. Tanto é assim que, cm toda parte, se
protege a região produtora de minerais, inclusive indenizando-as dos
danos que sofre com a exploração mineral.
No meu Estado, na região carbonífera, precisamente a mais
necessitada de apoio e amparo de toda espécie, o problema assume
proporções alarmantes. Trata-se de uma situação sobejamente
conhecida, mais que, no entanto, permito-me ilustrar tornando parte
integrante deste meu discurso, reportagem publicada pelo O Estado ,
edição de 31 de março deste ano. Trata-se de um dos órgãos mais
conceituados da imprensa catarinense. E a reportagem, intitulada
"O Carvão Transforma o Sul num Deserto Negro", nada tem de
exagero, pois, na verdade, apenas nos dá rápido retrato de uma
região e de uma população que tem sido vítima do fato de possuir
riqueza da maior significação para o Brasil. Não há quem, conhecendo a realidade da zona carbonífera do Sul Catarinense, não se
impressione com o panorama ali existente e que é preciso mudar de
qualquer forma, e rapidamente. E plenamente justificado estará o
meu projeto!
Sr. Presidente, o projeto que tive a satisfação de oferecer ao exame de meus nobres Pares não apresenta inconveniente algum. E está
inteiramente de acordo com o pensamento expresso pelo eminente
Presidente Ernesto Geiscl no Encontro de Guarujá, quando afirmou
sua fé municipalista a milhares de Prefeitos brasileiros!
Eis por que me animo a formular um apelo aos Ministros da
Fazenda e das Minas e Energia, a fim de que dêem seu apoio ao
projeto, cm conformidade com pensamento declarado do Chefe do
Governo! (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OTAIR
BECKER EM SEU DISCURSO:
O CARVÃO TRANSFORMA O SUL
NUM DESERTO NEGRO
O desordenado processo de extração de carvão no Sul do Estado está transformando a região num deserto negro, como qualificam
os biólogos. Só em Siderópolis, 100 quilómetros quadrados já foram
devastados, e a carência de água potável é uma a111eaça para um futuro breve. Nem plantas rasteiras resistem à ação poluitiva do carvão.
Nos rios não há mais peixes e o ar já está contaminado pelo enxofre
que se dcsprcendc da pirita. Os prefeitos têm uma solução: destinar
os 70% do Imposto Mineral à preservação da região. Mas o Governo
do Estado é que retém esses 70%, destinados a outras obras que o
progresso exige.
Cerca de dez municípios que compõem a bacia carbonifera do
' Sul de Santa Catarina estão ameaçados de se tornarem num deserto
negro, se o plano federal, que preconiza o aumento da produção de
carvão, não obedecer a uma legislação de preservação da flora c
fauna. No atual estágio de desenvolvimento das companhias de
mineração, a poluição das águas dos rios e a contaminação dr> ar

pelo enxofre que se despreende da pirita são comprovadas pelo
índice de doenças pulmonares - o Sul registra o maior índice do
Estado - e pela inexistência de lavouras. Se esse desenvolvimento
carbonífero for acelerado -como observam geólogos - o processo
de extinção da nora e fauna do Sul se tornará mais rápido, podendo
culminar com as transformações da região em área inabitável.
Os problemas de meio-ambiente que a região Sul enfrente decorrem da concepção que surgiu há cerca de meio século, de que o
carvão seria a sua redenção. Essa concepção se firma hoje com a
implantação do complexo carboqufmico, mas seu preço ê caro
demais, como acentua o Prefeito de Siderópolis, onde a destruição
das áreas verdes ê mais acelerada face à mineração a céu aberto.
As primeiras companhias de mineração instaladas na região, que
hoje se denomina de bacia carbonífera, tinham só uma preocupação:
produzir o sü'ficiente para que o produto se tornasse rentável a curto
prazo. Com esta preocupação, as companhias deram início ao "ciclo
da devastação", principalmente em Siderópolis e em Laura Muller,
onde dificilmente se conseguirá recuperar as extensas áreas escavadas. "Em Siderópolis não há aterro suficiente para encobrir as marcas da destruição", observou um funcionário de uma companhia
local.
Até hoje, os próprios Governos municipais não se preocupam
com o perigo provocado pelo carvão. Os rejeitas piritosos continuam
sendo canalizados para os rios e em Criciúma a Prefeitura se encarrega de piorar ainda mais a situação: coloca os rejeitas para tapar os
buracos de ruas. Em dias de forte calor, os veículos se encarregam de
levantar o pó misturado com enxofre. Hoje, atê os rios Aranaguá e
Tubarão, que cortam áreas onde não há exploração de minério,
estão totalmente poluídos. E a CASAN, apesar de se negar a confirmar, deixa transparecer que a região Sul poderá ficar privada de
água potável caso não haja providências no sentido de se evitar que a
poluição atinja maior grau.
Grande ameaça
Dos cinco municípios onde há extração do carvão, Siderópolis,
e Urussanga são os que mais sentem o efeito da poluição, porque a
mineração é de céu aberto. As máquinas escavam extensas áreas
como se estivessem construindo a'cudes. Nos locais onde o carvão já
foi retirado, a terra preta e a poeira que se levanta em dias de fortes
ventos caracterizam um deserto negro. Nem plantas rasteiras
resistem à ação poluitiva do carvão. Quando chove, a água que se
mistura à terra negra acumula-se nas baixadas, quando não escorre
cm direção ao rio.
Em pesquisa realizada na região Sul, o Departamento de Óências Biológicas da Faculdade de Ciências e Educação de Criciúma,
constatou que a poluição iniciada, principalmente, em Siderópolis,
Urussanga e Laura Muller se estende aos municípios vizinhos Morro da Fumaça, Tubarão, Araranguá, Nova Veneza e Maracajá.
Esta ação se estende principalmente através dos rios. "Não foi o tempo em que a pesca era um meio de sobrevivência nesta região", lembrou um velho pescador, de 77 anos, residente em Araraguá.
Lauro MUller em pior sltuaçilo

Laura MUller, que ainda não se recuperou da catástrofe de 74, é
um dos municípios mais abandonados do Estado, na opinião de seu
Prefeito Argemiro Raulino Mendes. Os recursos obtidos com os
impostos são insuficientes e a própria Companhia Barro Branco só
exerce uma finalidade: proporcionar emprego a uma parte da população. Mas, por outro lado, é causadora de um grave problema: estoca
os rejeitas piritosos a SOO metros do centro da cidade, ocasionando
acentuado índice de poluição. Segundo o Departamento de Ciências
Biológicas da FUCRI, a população deste município apresenta um
dos maiures índices de doenças pulmonares do Sul do Pais, porque
não há controle ~equer para o uso dos rejeitas.
O rio Araranguá, onde desembocam os "Mãe Luzia" e São Bento, vem hú cinco anos apresentando indícios de poluição. Pura os
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ocorre com o Tubarão, onde desembocam os rios de Laura MUller e
Urussunga, que apresenta águas escuras em todo seu curso.
Qual a soluçio
Para os Prefeitos do Sul, a única solução é fazer com que as
Prefeituras tenham condições de, pelo menos, iniciar a solução dos
problemas. E um dos meios - segundo eles - é fazer com que os
municlpios tenham maior participação no Imposto Único Sobre
Minerais do Pais. Atualmentc, as quotas de participação são assim
distribuldas: 70 por cento para o Governo do Estado (c os Prefeitos
lembram que o·Estado não fez nada até o momento para minimizar
o problema da poluição na região); 20 por cento para os municípios
produtores e lO por cento para a União.
- Se os 70 por cento do imposto revertido ao Estado fossem
aplicados em beneficio da própria região, no sentido de se solucionar
os problemas sociais e ecológicos dos municlpios produtores de
carvão, nós não estarlamos exigindo junto ao Governo Federal
modificações na distribuição das quotas. Mas, o Governo do Estado
não aplica sequer I% desses recursos visando estas soluções",
afirmou o Prefeito de Siderópolis, Pl!nio Bonassa.
A Prefeitura de Siderópolis, recebe por mês de Imposto Único
Sobre Minerais do Pais- IUSMP- apenas CrS 60 mil. "Isto não
dá nem para começar nosso trabalho, de terraplenar Qá que aterrar é
imposslvel) as áreas escavadas e promover o reflorestamento "seria
uma tentativa",
·'
Cerca de 100 quilômetros quadrados de terra de Siderópolis já
foram revolvidas pelas companhias de mineração. "Ainda nos resta
água para beber e um pedaço de terra para cultivar alguma coisa.
Màs pensamos também no dia de amanhã. E estamos muito pessimistas".
Doença lncur,vel
Na região carbonífera, onde onze companhias de mineração
operam durante 24 horas por dia, sete mil mineiros arriscam-se a
contrair a mais temível das doenças: a pneumoconiose, que além de
incurável é fácil de ser contraída principalmente pelos que exercem a
função de "furador", a cerca de I5 metros abaixo do solo, frente às
sólidas paredes de carvão. A maioria dos que contraem esta doença
não volta ao serviço na mina. E: aposentado, pois seu estado é
considerado de invalidez. Mas, não é só o mineiro que contrai doenças. O índice de tuberculose e outras doenças pulmonares é elevado,
principalmente de bronquite. As crianças, face a umidade c o. pó do
carvão que paira no ar contraem facilmente doenças como bronquite, pneumonia, sarampo. Se estes índices estão baixando - observa
um funcionário da Companhia Barro Branco - é porque o Sul possui hoje bons médicos".
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) requerimento que será lido pelo Sr. 19-Sccretário.

Sobre a mesa,

E: lido o seguinte
REQUERIMENTO N9 255, DE 1976
Sr. Presidente
De acordo com o artigo 195 - I, do Regimento Interno,
requeiro a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n9
24, de 1972, de minha autoria.
Sala das Sessões, IOde junho de 1976.- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento
lido será publicado e incluldo em Ordem do Dia, nos termos do art.
279, II, c, do Regimento Interno.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - José Esteves - Jarbas Passarinho - José
Sarncy- Petrónio Portclla- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha -

Eurico Rczende- João Calmon- Vasconcelos Torres- Gustavo
Capancma- Itamar Franco- Ital!vio Coelho- Mendes CanalcSaldanha Derzi - Ac:c:ioly Filho - Mattos Leão - Evelásio Vieira
- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está finda a Hora
do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I
Votação, cm turno único, do Requerimento n9 226, de
1976, Senhor Senador Franco Montare, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
pronunciado pelo Professor Eduardo Seabra Fagundes, no
dili 22 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 PROFESSOR
EDUARDO SEABRA FAGUNDES:

"Constitui, para mim, honra imerecida c inesperada, ascender, a
esta altura a minha vida profissional, ao posto máximo desta instituição veneranda, com quase um século e meio de existência, depositá·
ria das mais nobres tradições da classe dos Advogados em sua
permanente luta pela liberdade c aprimoramento da ordem jurídica.
E: honra das maiores que um advogado pode aspirar ser guindado, pelo voto de seus pares, à cadeira já ocupada por homens do
porte de Teixeira de Freitas Nabuco, Rui Barbosa, Rodrigo Otávio,
Lcvi Carneiro, Astolfo de Rezendc c Philadclfo Azevedo.
Tenho plena consciência de que a minha escolha não se deve aos
meus méritos, que não os tenho, mas sim ao desejo dos sócios desta
Casa de entregar a sua Presidência a alguém que, tendo sido sempre e
somente advogado, esteja afinado com as suas aspirações de liberdade e aprimoramento das instituições jurídicas brasileiras,
especialmente as que se relacionam com os direitos fundamentais do
Homem e a prática da Democracia.
Muitas são as dificuldades que uma Casa como a nossa enfrenta, voltada exclusivamente para a atividadc cultural, em meio à agitação da vida moderna.
Mas, ao lado delas, pelo menos dispõe o Instituto, agora, de.
meios-materiais para atender às suas mínimas necessidades. Não se
pode deixar de louvar o descortino do Grupo de Trabalho que, ao
elaborar o Código de Custas do novo Estado do Rio de Janeiro, teve
a iniciativa de elevar a participação tradicionalmente atribuída a este
Instituto, proporcionando-lhe, dessa forma, o equilfbrio orçamentário que os seus sócios sempre almejaram. ·
Assim é que, alcançando agora também o território do antigo
Estado do Rio de Janeiro, a renda proveniente da participação nas
custas, que representa cerca de 60% da receita do Instituto, elevavase de Cr$ 16.011,79, em fevereiro de 1975, a CrS 36.580,77, em abril
do mesmo ano, primeiro mês que se seguiu à fusão dos Estados do
Rio de Janeiro e Guanabara, mantendo-se, de então para cá, cm torno desse nível.
O Instituto teve sempre papel de relevo no aperfeiçoamento do
nosso Direito, desde quando, em seus primeiros anos de existência,
tomou posiçã9 de vanguarda no movimento de extinção do regime
de trabalho escravo, despertando, decerto, a mesma incompreensão
de que süo alvo os que hoje defendem a coexistência de desenvolvimento económico, ordem e segurança, com o respeito nos direitos hu-
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-252manos e o Estado de Direito, posto que, naquela ~poea, os abolicio· tos poirticos clandestinos, que só sobrevivem e têm alguma cxprcssiio
nisstas eram tachados de inimigos do progresso económico do seu se contarem com a simpatia ou a complacência de parte ponderável
Pais, então baseado no trabalho servil, c da segurança do Império, da população, simpntin c complacência que somente existem se, a
que, segundo se apregoava, não teria meios de manter a ordem se os par de outros fatores, as minorias não tiverem ao seu alcance meios
milhõe.~ de escravos ficassem, de uma hora para outra, livres do cati·
legais de defesa das suas idéias c de luta pelo Poder.
veiro. Nem por isso, entretanto, o Instituto desertou a luta. Ao con·
Se houver liberdade, se existir democracia autêntica, a subvertrário, feriu o problema, em seus debates, antecipando-se a muitas são scrâ reduzida a inexpressivo grupo de desajustados, que, além de
das medidas legislativas redentoras.
não oferecer o menor risco para a segurança do Estado, contarâ com
Os tempos hoje
outros, os problemas bem diversos, mas o a antipatia c :i repulsa da quase totalidade dos cidadãos, como
caminho a seguir não é menos árduo.
ocorre com relação aos criminosos comuns.
O Direito, que surgiu para substituir a violência, perde terreno,
A realidade mundial mostra que nenhum País onde se pratica
a cada dia, para a brutalidade sem freios.
autêntica democracia enfrenta movimento subversivo capaz de coloOs Governos de quase todas as nações, ao invés de estimularem car em risco a sua segurança interna. E os atos de terrorismo que neo aprimoramento das técnicas de investigação policial inccntivam.ou les se praticam- sem maior significado, por sinal--são, na maioria
aceitam o emprego da tortura como forma rotineira de combate à das vezes, à expressão de lutas travadas fora do seu território por
dclinqOéncia, especialmente a de natureza política.
nações irrcconciliâvcis, populações coloniais qu~ aspiram à
Ã \'ÍOiência oficial, os grupos que se opõem aos Governos, acua· independência ou minorias oprimidas.
dos c sem esperança de que se lhes permita alcançar o poder pacifica·
A Ciência Polftica, aliás, explica tal fenômeno, como Maurice
mente, respondem com o terror.
Duvcrgc("Sociologia Polftica", cd. Forense, 1968) o demonstra:
E os cultores do Direito assistem, impotentes, ao retorno do
"A polftica elimina completamente a violência f!sica,
Homem aos tempos cm que Lei e a Justiça lutavam para substituir
substituindo-a por outras formas de combate: batalhas eleito·
a violência própria do primitivismo e, o que é pior, são testemunhas
rais, debates parlamentares, discussões cm comissões, etc.
de violência ainda mais tcrrivel do que a de antanho porque a
Os processos democrãticos são, portanto, meios de
Humanidade dispõe, hoje, de sofisticada tecnologia para inningir o
expressão das lutas pol!ticas mais moderados, mais suaves,
sofrimento e causar a morte cm grande escala.
menos brutais que a violência física. Reprovar à democracia
O "Relatório sobre a Tortura no Mundo" (edição Sugarco, de
o.fato de exprimir abertamente as controvérsias, as disputas,
Milão, 1975), da Anistia Internacional, entidade privada sem coloraos connitos, é desconhecer um de seus objetivos fundamen·
ção politica, ideológica ou religiosa, com inegável autoridade porque
tais. Ela tende a colocar a discussão em lugar da batalha, o
contrária à violação dos Direitos Fundamentais do Homem parta de
diálogo em lugar dos fuzis, os argumentos em lugar dos
onde partir, seja dos pafses do Mundo Comunista ou do Mundo
punhos, o resultado dos escrutínios em lugar da superiori·
Ocidental, como Espanha c Inglaterra, seja dos países industrializadade dos músculos ou das armas."
dos ou dos subdesenvolvidos, o "Relatório sobre a Tortura no MunEm verdade, não apenas a eliminação do livre jogo politico,
do", repito, mostra um estado de coisas que não enobrece as gerações deste final de século, de progresso tecnológico, mas de também o desmedido relevo que se atribui, em muitos pafses, à
segurança interna do Estado, é cm grande parte responsável pelo cli·
retrO!=CSSO no que concerne ao respeito à pessoa humana.
ma
de violência que impera no Mundo de hoje.
Segundo esse Relatório, baseado em cuidadosas pesquisas, a
Discorrendo sobre o tema, o Professor Abreu Dallari, das Arca·
tortura é praticada, hoje cm dia, na grande maioria dos pafses, em todas,
escreve
com grande propriedade ("O Renascer do Direito", ed.
dos os Continentes, não havendo, apenas, dados relativos à Oceania,
J.
Bushtsky,
1976):
que não foi pesquisada. Basta dizer que em. toda a J'\mérica Latina,
"Hã uma concepção mais extremada, que deve ser
só com relação à Costa Rica não se tem noticia de torturas.
seriamente considerada e combatida, porque inúmeros de
Em suas conclusões, o Relatório assinala:
seus adéptos, valendo-se de uma série de circunstâncias
"foram introduzidos em muitos países métodos sofisticafavorãvcis momentaneamente conjugadas, conseguiram
dos de tortura. A técnica de interrogação vem constantementomar
o poder
vários Estados, praticando duas distor·
te associada. Mas a tortura não vem sendo usada apenas para
çõcs, que transformam a segurança em· obstáculo à preservaextorquir informações. ~ usada igualmente para o controle
ção da dignidade humana. Em primeiro lugar, não se limitam
da desavença politica. FreqUentemente as duas principais
à reconhecer na segurança um dos objetivos da ordem social,
motivações se combinam em uma só prática terrificante" (ps.
mas lhe dão a condição de objetivo supremo e primordial, ao
273/274).
qual todos os demais devem ficar subordinados. Além disso,
"A responsabilidade pela tortura, todavia", continua o Rclatóconcebem a segurança como um valor em si, colocado acima
rio,
da Moral c do Direito, admitindo que todos os valores
fundamentais da pessoa humana sejam sacrificados desde
"não estã mais limitada exclusivamente aos governos.
que haja segurança.
Têm ocorrido denúncias de maus tratos e de brutalidades,
~ inevitável que essa concepção, formalista e estática,
equivalentes à tortura, contra diversos movimentos de oposique
confunde
segurança com "ordem mantida pela força",
ção que recorrem à violência c que, de vez em quando, fazem
subverte a ordem jurídica e transforma os organismos públiprisioneiros ou reféns. Conquanto relativamente recente, este
cos em instrumentos de coação. A partir da!, como a prâtica
fenômeno é grave. Nilo existe reparação de qualquer espécie
tem
demonstrado, a segurança passa a ser um pretexto para a
para a vitima. A prâtica favorece o aumento da violência. E,
violência e os encarregados da segurança, que deveriam ser
ante o confronto das forças do governo e da oposição, o
estimados c respeitados, passam a ser temidos, porque agem
individuo encontra-se completamente sem proteçilo" (p. 274).
arbitrariamente, acima do Dii·eito ou contra ele. Impondo-se
~ muito difundida, hoje em dia, a idéia de que a subversão c o
como defensores de um valor supremo - a segurança -. ni!o
terror só podem ser eficientemente combatidos por Governos fortes,
admitem qualquer limitação aos seus atos, considerando-se
desvencilhados dos freios democráticos.
plenamente justificados, mesmo quando violam os direitos
Puro engano. Muito pelo contrârio, o Estado autocrático tem
fundamentais da pessoa humana.
cm si mesmo o germe da subversão c do terrorismo. Os regimes
A análise mais atenta das situações cm que ocorrem es·
ditatoriais constitue o caldo de cultura por excelência dos movimcnsos distorções leva à verificação de um paradoxo: onde se
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-25.1defesa social no episódio do suborno de altos funcionários por
grandes empresas norte-americanas. Nos Governos fortes a punição
dos corruptos depende do conhecimento dos seus atos pelos chefes
imbuídos de austeridade, o que ocorre, geralmente, cm pequeno
número de casos dada a ausência de plena liberdade de crítica e o
excessivo temor que as autoridades em geral inspiram. Esta
circunstância dá, aos menos avisados, a falsa impressão de que, nos
regimes autoritários, o combate à corrupção é mais eficaz do que nas
democracias.
Claro está que os homens do Direito, nesta Casa ou onde quer
~ enganoso supor que a escolha dos governantes pelo próprio
que se encontrem, não defendem nem aspiram a insegurança do povo redunda na selcção de dirigentes menos austeros do que os
Estado; batem-se eles, isto sim, pela justa medida da segurança; e, indicados pelas cúpulas governamentais. O Jornal do Brasil, cm sua
especialmente, para que a segurança. não seja um fim em si mesma, edição de 17 de agosto de 1975 (págs. 30, 31 c 32), quando
mas um dentre os meios de busca da felicidade do Homem.
começaram a vir à tona os deslizes dos Governos estaduais substitui·
Evidentemente, para iniciar a superação do clima de violência dos cm março daquele ano, traz impressionante relato, pela sua
que impera no Mundo, não basta que os Estados enunciem os extensão, dos fatos condcnãveis apurados pelos novos governantes,
direitos fundamentais do Homem de forma escorreita, ou nas respectivas administrações, em nad'a menos de 16 Estados, de
subscrevam as declarações internacionais desses direitos. ~ mister, norte a sul do País. Logo, não têm razão os que criticam os regimes
sobretudo, garanti-los de modo efetivo. Não basta, porém, suprimir genuinamente democráticos sob o pretexto de que o povo não sabe
a violação sistemática dos direitos fundamentais do Homem para escolher os seus dirigentes a contento. Erro na escolha pode sempre
que a expressão dos antagonismos pela violência seja, de pronto, ocorrer; é, também, decorrência das imperfeições humanas.
eliminada. A brutalidade como forma de manifestação polftica só
No plano econõmico, as democracias vêm de demonstrar que
será suprimida- ou reduzida a ponto de se tornar inexpressiva podem superar as mais graves crises sem necessidade de impor restri·
nos países onde se respirar a verdadeira democracia; onde a ções à liberdade dos seus súditos, er.quanto alguns Governos fortes,
Imprensa for efetivamcnte livre, sem exceções, para policiar, pela sem embargo da enorme gama de poderes que detêm, continuam a
denúncia pública, os desmandos das autoridades; onde os juízes braços com gravfssimos problemas de recessão c inflação.
desfrutarem das garantias necessárias ao julgamento dos poderosos;
Mas, se tanto os regimes nutocrãticos como os democráticos
onde os excessos verbais da Oposição não sejam julgados pelo têm defeitos, estes últimos levam sobre aqueles uma vantagem
Governo que ela tem o dever de fiscalizar; onde o uso da tribuna incomensurável em ponto que, para os cultores do Direito, é mais
parlamentar não possa jamais envolver a condenação criminal dos importante do que qualquer outro: a tranqUilidade que transmitem
congressistas nem a perda dos respectivos mandatos; onde nenhum ao cidadão quanto à sua vida e integridade flsica. Neles qualquer
governante detiver poder absoluto c incontrastável para decidir o pessoa pode ir dormir sem o sobressalto de ser preso durante o sono,
futuro político dos cidadãos; onde os advogados não sejam independentemente de ordem escrita de autoridade responsãvel c
confundidos com os criminosos que lhes cabe defender; onde os sem a segurança de que a sua vida e a sua integridade serão respeitatorturadores sejam punidos e eliminados dos órgãos repressivos; · das.
onde nenhuma prisão ilegal possa ser subtraída ao imediato, amplo e
Nenhum pafs democrático poderia ser, jamais, palco dos
efetivo controle judicial; onde seja lícito contestar o regime pacifica- sangrentos cxpurgos havidos na Rússia stalinista, somente
mente sem receber o estigma de delinqUente político; onde ninguém descobertos em toda a sua dramática extensão quando os seus
possa ser preso pelo simples fato de ter idéias diversas das dos autores foram apeados do poder e postos cm desgraça. Em nenhum
pais dcmocrâtico os governantes ousariam internar os seus
governantes.
Evidentemente os que elegem a via democrática como forma antagonistas polfticos em hospitais psiquiátricos, pelo só fato de
ideal de convivência política não são ingênuos - como se pretende terem idéias diferentes das suas, como o fazem os governantes
-porque não supõem ter encontrado regime isento de imperfeições. soviéticos de hoje, se não sanguinários, tão desumanos como os seus
Sabem eles que a imperfeição é indissociável do ser humano e de antecessores do após guerra.
Dirão, decerto, os adversários do li.beralismo político, que não
todas as suas criações, sem qualquer exceção, não havendo porque
exigir a perfeição apênas do regime democrático, como se este - c se confunde com o liberalismo econõmico, que não se pode pretensomente este - houvesse de ser isento de falhas para se tornar der para o Brasil instituições somente compatíveis com pafscs nos
quais· o nível econõmico, cultural e social é incomparavelmente
aceitável.
Os regimes autocráticos -sejam eles de esquerda, de direita ou superior ao nosso.
Não temos, porém, porque admitir a nossa inferioridade cm
de centro - têm em si, em abundância, sementes de males
gravíssimos. Neles os governantes, por melhores que sejam, correm o relação às NaÇões mais adiantadas politicamente. Até porque
risco de se distanciarem da realidade por falta de critica sinc,cra c nenhuma delas chegou ao ponto cm que atualmentc se encontra sem
autêntica; os desmandos das autoridades inferiores não lhes chegam trilhar o diflcil caminho do aperfeiçoamento das suas instituições
aos ouvidos, em toda a sua gravidade, porque - temerosa a democráticas. Assim como não se pode aprender a nadar antes de
Imprensa, cautelosa a Oposição - a sua principal fonte de entrar na água, nenhum povo pode pretender assimilar a democracia
informações são os áulicos, especialistas em mostrar apenas meias sem praticá-la, com avanços e recuos, erros c omissões, mas indepenverdades; a violência se espraia pelos órgãos repressivos, cujos dentemente da tutela de quem quer que seja. A História mostra que
agentes julgam possível lograr a impunidade, gerando assim mais não há outra via para se atingir a plenitude democrática se não essa.
Os tutores dos povos, sejam eles estrangeiros ou nacionais,
violência.
A vantagem que os Governos ditatoriais levam sobre as querendo evitar-lhes os erros, apenas conseguem prolongar a sua
democracias no combate à corrupção é, as mais das vezes, aparente .. imaturidade polftica e, com ela, os erros que sonharam erradicar,
Nos países democráticos a opinião pública, a Imprensa livre c a como o Portugal de hoje o demonstra.
A História mostra, por outro lado, que não basta o progresso eOposição atuam como poderosos mecanismos de combate à
corrupção. Neles os corruptos c corruptorcs temem muito mais a conõmico e cultural para que um povo passa viver democraticasanção moral que a divulgação da negociata envolve do que as mente. O povo russo, apesar do progresso que conheceu nas
sanções civis c penais que se lhes podem impor. As democracias últimas d6cadas, vive sob ferrenha ditadura porque jamais lhe foi
ocidentais estão dando eloqUente exemplo desse mecanismo de dado aprender o jogo' democrático pelo seu livre exercício.
exalta demais a segurança, invocando-a como justificativa
para açõ.es arbitrárias do governo, o povo não tem segurança, mas o governo também se sente inseguro,
Realmente, num lugar em que muitas pessoas que não
cometeram qualquer crime, que exercem profissão regular c
que tem residência fixa c permanente vivem temendo os
organismos de segurança, é evidente que os governantes
temem o povo" (p. 46/47).

-254O povo brasileiro, ao contrário de outras nações tem inegável
vocação democrática, como já o demonstrou em várias fases da sua
História. Basta referir, para somente aludir ao que se passou um
século atrás, que aos contestadores do regime monárquico, no final
do segundo reinado, foi dado formar um partido republicano, sob
cuja bandeira puderam disputar eleições, mandar representantes ao
parlamento e pregar suas idéias, pela Imprensa, em comicios e da
tribuna parlamentar.
O povo brasileiro compreendeu, já naquela época, que os
contestadore.~ que não recorrem ao uso das armas ti:m uma função
social relevante: a desempenhar, pela critica ao regime - e não
apenas ao Governo - contribuindo, assim, para o seu aperfeiçoa·mc:nto ou, até mesmo, para a sua substituição pacifica por outro,
mais de acordo com as aspirações populares.
Compreenderam as elites politicas da época que nenhum regime
com respaldo popular tem por que temer a contestação, sendo preferível a discussão aberta com os contestadores do que a conspiração
destes.
Re.~peitou-se, já naquele tempo, a liberdade: de: imprensa, apesar
dos freqUentes, veementes e, muitas vezes, injustos ataques à pessoa
do Imperador. Este, verdadeiramente: um estadista, dizia sobre a
imprensa, na carta que dirigiu à filha prestes a assumir a regência:
"Entendo que se deve permitir toda a liberdade nestas
manifestações quando nilo se dê perturbação da tranqUilidade pública, pois as doutrinas e~pendidas nessas manifestações pacíficas ou se combatem por seu e~cesso ou por
meios semelhantes menos no excesso".
E acrescentava em magnífica lição de: tolerância política:
"Os ataques ao Imperador, quando ele tem consciência
de: haver procurado proceder bem, não devem ser considerados pessoais, mas apenas manejo ou desabafo partidârio".
Em várias outras oportunidades o povo brasileiro tem demonstrado sua vocação democrática, seu amor à liberdade e sua capacidade de: conduzir-se satisfatoriamente dentro das regras do livre
jogo político, sc:m prejuízo do seu progresso econômico e social e da
plena segurança do Estado. Admitidas as deficiências naturais de
todo c q ualquc:r regime político, niio há por que negar-lhe os atributos necessários à prática da democracia, como comumcnte se faz,
~ob todo c: qualquer pretexto.
Agora mesmo, c: a todo instante:, os adversários da democracia
representativa, no Brasil, ti:m dado desmesurado relevo às fraquezas
da nossa classe política, com o evidente propósito de demonstrar a
sua inaptidão para o comando da vida nacional. Paralelamente
critica-se o Poder Legislativo pela sua inopcrância no campo da
elaboração das leis c pelo seu elevado custo.
Todos sabemos, entretanto, que em qualquer classe: é possível
encontrar defeitos c virtudes, A classe: política brasileira não é
melhor nem pior do que qualquer outra, embora tenha, como é
lógico, as deformações próprias da sua atividadc:, como todas as
jemais classes as ti:m. A verdade é que todas as áreas da sociedade
brasileira, se submetidas à mesma espécie de açào deletéria, deixarão
à mostra suas deficiências.
Todos sabemos, também, que o Poder Legislativo não cumpre
sua função social apenas quando elabora leis cm quantidade. Ao fiscalizar o Executivo, impedindo-lhe, assim, a prática de excesso c
desvios, o Poder Legislativo justifica sua existência e retribui, com
vantagem, o gasto que a sociedade faz para mant:-Io.
Não basta que nós o saibamos, porém. O problema é muito
grave. A campanha insidiosa, o enfoque propositadamente unilateral
dos defeitos da nossa classe política, e somente os dela, bem como da
inopcrância legislativa dos nossos Parlamentos, aliado à idéia de que
aos jovens não~ dado fazer política nas Universidades, pode causar
males irreversíveis à sociedade brasileira, afastando da carreira
política de melhores valores das novas gerações e, assim, levando o

País à crise de lideranças tilo séria como a que atinge, atualmcntc, o
admirável povo argentino.
Os profissionais do Direito, mas não apenas eles, também os po·
líticos, espccialmcntc.os políticos, têm o dever de mostrar o erro que
se está cometendo com os olhos voltados apenas para o presente, cm
detrimento do futuro da Nação brasileira.
Este Instituto jamais traiu os ideais democráticos dos seus fun·
dadores. Continuará a cumprir, espero cm Deus, a sua missão de co·
laborar com a comunidade brasileira, no plano estrito das idéias c do
debate científico, pelo aperfeiçoamento das suas instituições
jurídicas c políticas. A sua força é apenas moral, mas a sua autoridade imensa.
Muitos são, todavia, os problemas que estão a exigir a atenção
do Instituto.
· · ., O Direito, que vive cm permanente processo de mutação, atra-·
vessa fases cm que esse processo sofre vertiginosa aceleração, provocada por fatores diversos, como o progresso tecnológico, o crescimento econõmico, a explosão demográfica, as mudanças sociais, o
desenvolvimento cultural, o intercâmbio mais intenso de idéias, etc.
O Mundo inteiro c o Brasil, cm particular, atravessam aluaimente, uma dessas fases, que alguns identificam como de crise do
Direito e outros como de vitalidade dele.
Tenho para mim que o processo de rejuvenescimento da tcssitura jurídica, mesmo quando febril, é demonstração de vitalidade e
não de crise do Direito: embora seja ele sempre encarado como
crítico pelos pessimistas e pelos que enxergam no Direito apenas um
instrumento de manutenção, tanto quanto possível, de velhas
estruturas.
O Instituto há de se fazer ouvir, estou certo, como ocorreu cm
inúmeras oportunidades, ao longo de sua história, sobre as reformas
dos Códigos Civil, Penal c de Processo Penal, da Lei de Sociedades
por Ações - fundamental para o sadio crescimento c a dcmocrati·
zação da economia nacional - bem como sobre a edição de normas
disciplinadoras do Uso do Solo - indispensável à salvação das
grandes metrópoles brasileiras- cuja sorte está entregue à especulação desenfreada dos economicamente poderosos.
Dentre todas as reformas cm estudos, entretanto, uma há de
merecer a especial atenção do Instituto pela magnitude da obra a
empreender c pela importância dos seus efeitos para a sociedade brasileira: a do Poder Judiciário.

O clamor constante dos Advogados brasileiros pela reforma do
Judiciário fez-se ouvir, finalmente. Mas - é curioso notar - neste
exato momento, talvez em razão da posição marcadamentc liberal da
classe, não se cuidou de auscultar as opiniões c idéias daqueles que
melhor conhecem o funcionamento, as virtudes, deficiências c
defeitos da Justiça.
A necessidade da reforma, há muito sentida c proclamada pelos
Advogados, que atuam como elo de ligação entre o povo c os órgilos
jurisdicionais, é hoje reconhecida por Magistrados, Governo, Políticos, Empresários c opinião pl1blica cm geral.
O esclerosamcnto do Judiciário chegou a tal ponto que, hoje cm
dia, praticamente nenhum assunto de importância vital para a
Nação é resolvido no recinto dos Tribunais, que, salvo raríssimas cxccçõcs, limitam sua atuação a casos de rotina, como o despejo de mo·
destas inquilinos, a execução de devedores cm dificuldades, a falência de pequenos comerciantes, o pagamento de indcnizaçõcs por
acidentes de trânsito e o julgamento de humildes deliqUentes.
Os grandes problemas do País, os que interferem com a vida de
parcelas ponderáveis da população, como- para citar apenas um a inviabilidade económica de macrocmprcsas, são discutidos c
decididos nas agências governamentais, nos gabinetes ministeriais,
nas sedes das empresas e nos escritórios de advocacia.
A falência, hoje cm dia, só atinge os modestos comerciantes; os
grandes agrupamentos empresariais, quando atravessam problemas
económicos insol11vcis, silo alvo de liquidações extrajudlclals ou
intervenções governamentais veladas; rcsolvcm·sc, multas vezes, pela

-255venda mais do que acÔnsclhada, praticamente imposta pelo Estado
mento do número de Ministros do Tribunal Federal de Recursos,
todo-poderoso, processo que quase sempre conduz às comuníssimas com a especialização das suas Turmas, é solução para muito pouco
concentrações empresariais, realizadas como verdadeira rcação cm
tempo. O relatório do seu Presidente relativo ao ano de 1975,lido na
cadeia. Dir-sc-4 - c é verdade - que o problema é de obsolescência sessão de abertura das atividades da Corte cm 1976, mostra que, rcce·
do instituto da falência. Mas nenhum processo judicial realmente
bidos 8.357 processos no ano, o Tribunal conseguiu, mercê do enorsério e eficaz poderá ser implantado, com vistas à solução das dificulme esforço dos seus Jufzcs, julgar 6.859 feitos c publicar 6.2~ i acórdades cconômicas das empresas comerciais c industriais, sem dis· dãos; vale dizer, o Tribunal logrou ultimar a prestação jurisdicional
tinçào entre as grandes c as pequenas, enquanto o Poder Judiciário que dele se esperava, pela publicação dos seus acórdãos, cm número
padecer dos males que atualmcntc o afligem.
de processos que representa menos de 75% (74, 73%, aproxi·
Os agentes governamentais, à medida cm que a legislação mudamente) dos casos a ele submetidos. Logo, a cada 4 anos, despreevolui, procuram, cada vez mais, escudar-se atrás de competências zado o crescimento vegetativo do volume de serviço, o Tribunal
discricionárias, furtando-se, assim, à discussão judicial dos seus acumula um ano de atraso! Isto será tanto mais grave se se consiatas, tendência que a sociedade cm geral aceita por perceber a inc·
derar que aquela Corte atravessa uma das melhores fases da sua his·
ficácia dessa discussão.
tória pela qualidade e operosidade dos seus Ministros.
Os empresários, como forma de fuga ao tormento da discussão
Enquanto isto ocorre, parece evidente que só a Capital de São
judicial das suas divergências, apelam, quase invariavelmente, para Paulo, por exemplo, mereceria um Tribunal federal de razoável
as soluções negociadas; ainda que onerosas, ou, quando não são elas dimensão, para julgar, cm segundo grau de jurisdição, questões de
possíveis, para as arbitragens.
natureza tributária.
E os particulares cm geral às vezes submetem-se a acordos que
A Justiça Federal de primeira instüncia, com pouco mais de IO
se constituem cm verdadeiras extorsões com temor dos percalços que anos de existência, apresenta acúmulo de serviço verdadeiramente
teriam de enfrentar cm uma demanda judicial.
assustador, cm que pese o esforço da grande maioria dos seus
Nós, advogados, cuja atividadc repousa fundamentalmente na Juizes, aguardando as partes, muitas vezes, dois, trés ou mais anos
fé que a Justiça a todos deve inspirar, a tudo assistimos contristados pelo julgamento de suas ações. A redução da competência dessa Jusc apreensivos. E tememos, sobretudo, que, agora que a necessidade tiça, que não tem porque julgar, por exemplo, "as questões de direito
da reforma amadureceu no espírito de todos, o esforço apenas con- marítimo c de navegação" c as açõcs trabalhistas cm que a União c
duza a uma meia reforma, a uma transação entre o passado c o seus desmembramentos se virem envolvidos; a redução da sua
presente, sem consideração do futuro, a paliativos que apenas competência- repito -a criação de varas cm número suficiente c a
sua especialização, silo providências que todos há muito enxergam c
encobrem c adiam os problemas reais.
De anos para cá todas as medidas relacionadas com o aconselham.
funcionamento do Judiciário, visando o seu desafogo, tem repou·
Os Estados, por sua vez, precisam ter maior flexibilidade na or·
sado, quase que invariavelmente, na. redução dos direitos dos ci- ganização da sua Justiça, a fim de que todos eles, dos menores aos
dadãos à proteção jurisdicional. Entre estas podem ser citadas a maiores, como Rio de Janeiro c São Paulo, não tenham de manter a
supressão do recurso ordinário para o Supremo Tribunal nos man· mesmíssima estrutura, com a só diferença de contarem, alguns, com
dados de segurança; e as restrições impostas ao cabimento do re- Tribunais de Alçada. Os grandes Estados precisam ter Tribunais
curso extraordinário em causas de pequeno valor ou relativas a deter· Superiores, com número reduzido de J ufzes e funções predominante·
mente constitucionais e corregedoras, que velem pelo funcionamento
minadas matérias ou espécies de processos.
Todos nós reconhecemos que é preciso reduzir a. carga insupor- regular do Poder Judiciário estadual, pela constitucionalidade das
tável que atualmente recai sobre o Supremo Tribunal, sob pena de suas leis c das dqs seus municípios pela uniformidade da jurisprunão lhe ser possível desempenhar as missões mais importantes que a dência das suas Cortes de 29 grau, etc.
Os Tribunais excessivamente numerosos, como os do Rio e São
Nação brasileira lhe confiou, Entretanto, a forma, única ou ideal, de
reduzir essa carga não é, como a muitos parece, a supressão pura e Paulo, são, quando reunidos em sessões plenárias, morosos· c
simples de alguns direitos que a Nação conquistou e que são, para onerosos.
f: mister, além disso, que nos grandes centros urbanos haja Cor·
ela, de extrema importância. A competência do Supremo Tribunal
pode, em muitos casos, ser atribuída. a outros Tribunais Superiores, tcs distritais em condições de resolver, em poucas horas, e logo que
como ocorreu, aliás, com sucesso, no âmbito das Justiças do Traba· surja, em processo todo ele oral, registrado para fins de recurso ou
rescisão, apenas cm fitas magnéticas, questões com aspectos ao mes·
lho e Eleitoral.
A criação de tribunais superiores de Justiça com a atribuição, a mo tempo civis e penais, como as decorrentes de acidentes de trânsieles, de parte das atuais funções da Suprema Corte, oferece a vanta- to, ~vitando-se a formação de dois ou mais processos, que irão trami·
gem de permitir a especialização dos seus membros, com melhoria ta r durante meses a tio, com desnecessária perda de tempo e dinheiro
nos padrões de julgamento, aumento de produtividade e redução a pela Justiça, partes e advogados.
Não se quer dizer, entretanto, que o desdobramento dos atuais
um mínimo das divergências jurisprudenciais. A instituição de Tribu·
na is Superiores de Justiça cível, criminal, fiscal, etc., intercalados, na órgãos do Poder Judiciário c a criação de novas Cortes, signifique,
estrutura do Poder Judiciário, entre as Cortes estaduais e federais de por si só, a concretização da reforma tilo desejada.
Há inúmeros outros pontos que precisam ser atacados, como a
segundo grau, ensejaria, ao lado do descongestionamento do Supre·
mo Tribunal, o restabelecimento das vias recentemente fechadas à forma de recrutamento dos Juizes, a ·sua remuneração condigna, a
ampla defesa dos direitos dos cidadãos, sem qualquer prejuízo para a sua responsabilização, civil e disciplinar, pelos atas que praticarem
celeridade e a qualidade dos julgamentos. A distribuição da com incúria ou eivados de favoritismo, a burocratização dos car·
competência entre os Tribunais Superiores em razão da matéria, tórios, que produziu frutos excelentes no âmbito da Justiça do Traba·
alinda, quando indispensável, à divisão fundada no critério terri· lho, a remoção dos servidores irrecuperáveis, que nilo possam ser
torial, permitiria manter estes órgãos permanentemente descon· expurgados, para outros sctores da Administração Pública, onde
serilo, certamente, menos nocivos à sociedade, e a modernização dos
gestionados, em condições, portanto, de prestar justiça boa e rápida.
O desdobramento do Tribunal de 29 grau da Justiça Federal co· meios materiais postos ao alcance dos órgilosjurisdicionais.
mum em várias Cortes, distribuídas pelo Território Nacional,
Em centros urbanos de grandes dimensões, nos quais centenas
especializadas em determinadas matérias, í: solução que quase todos de milhares de açõcs siio ajuizadas diariamente, o Judiciário não
aceiiam como inadiável, a fim de que os que litigam com a União mais pode prescindir' da computação eletrônica, sob pena de se torniio tenham de esperar às vezes 5 anos ou mais, como atualmente nar inviável até mesmo o simples controle da massa de papéis que
acontece, pelo julgamento das suas ações em grau de recurso. O au- tramita em suas repartições. A massificação do Direito é fenômeno
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....:..256que não pode continuar ignorado por muito tempo mais, sob pena
de gravíssimo colapso em setor vital da sociedade..
~ indispensável que as partes arquem com os ónus da atividade
jurisdicional desnecessária, indenizando o vencido, de forma efctiva,
as despesas da ação travada inutilmente e do recurso sem possibi·
lidades de sucesso. O sistema atual, face, inclusive, à avareza dos
Juizes na fixação da verba honorária, estimula a discussão estéril, o
recurso procrastinatório. ~preciso que a cada instância corresponda
uma verba honorária independente, de tal forma que o vencido só
venha a recorrer quando estiver convencido de que tem, de fato,
condições de obter sucesso.
·
Não se pense, porém, jamais, cm eliminar a figura do advogado
dos pleitos judiciais, quaisquer que sejam eles. O bitonnler Gelson
Fonseca, no último grande serviço que prestou à classe dos advogados e à Nação, demonstrou que é grave erro pensar que o contato
direto das partes com os Juizes constitui fórmula capaz de simplificar
· o funcionamento da Justiça. Ao contrário, a apresentação de pretensões inviáveis ou de forma inadequada, obscura, repetitiva; o
oferecimento de prova desnecessária e a não produção de prova indispensável; a insistência inútil c a não interposição de recursos cabí·
veis, de parte o prejuízo que trarão aos que recorrerem pessoalmente
ao Judiciário, tornarão o trabalho dos Juízes maior e mais penoso,
contribuindo para agravar o congestionamento dos órgãos
jurisdicionais.
Contribuindo para que a reforma do Poder Judiciário seja a melhor possível, este Instituto estará colaborando, como de sua tradição, para o aperfeiçoamento dos mais importantes valores da nossa
sociedade, pois sem uma Justiça capaz, atuante, eficiente e respeitada, não pode haver liberdade, democracia autêntica e respeito integral aos direitos fundamentais do Homem.
Há, finalmente, outro ponto de magna importância para a comunidade brasileira ao qual o Instituto hã de voltar sua atenção: a
independência da brava Ordem dos Advogados. Quando os Advogados defendem a autonomia da Ordem não são movidos pelos interesses particulares de sua classe, mas de toda a Nação. Mais importante do que a independência dos Juízes é, sem dúvida, a
independência dos Advogados. ~ preciso que todos entendam que
no dia cm que os Advogados forem submetidos à autoridade estatal,
absolutamente incompatível com a natureza da sua atividade, a Naçao terá perdido instrumento imprescindível à distribuição correta
da Justiça, à luta pela liberdade e pelos Direitos Fundamentais do
Homem e, sobretudo, à segurança de que ela carece para viver e
desenvolver-se em paz."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2:
Votação, em turno.único, do Requerimento n9 227, de
1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, de entrevista do
Professor Zeferino Vaz, Reitor da Universidade Estadual de
Campinas, no Estado de São Paulo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada.

E A SEGUINTE A ENTREVISTA
ZEFERINO VAZ:

DO PROFESSOR

A PROBLEMÁTICA DA UNIVERSIDADE BRASILEIRA

Prof. Zeferino Vaz
Reitor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
SÃO PAULO- A universidade, como ninguém ignora, é o viveiro em que se formam os dirigentes da Nação. Como tal, há de
cultivar, entre mestres e alunos, o conceito de que sua finalidade básica é pôr a serviço da pátria c da civilização as técnicas e conhc-

cimentos que a cultura elaborou, coordeoando as atividades cril
doras e divulgando os pensamentos estéticos e ideológicos. 1
universidade não pode dedicar-se apenas ao ensino profissional,
investigação científica e ao conhecimento da filosofia e da estétic~
No conjunto heterogéneo dos cursos que a compõem ela· há de cria
uma unidade espiritual, através da cultura de orientação humanista
dirigindo a formação da personalidade de seus alunos no sentido d<
criar neles uma consciência nacional, assim como para o ena!
tecimento dos valores morais que se oponham à crescent1
mecanização do espírito e ao utilitarismo frenético de nossos dias.
Os objetivos da universidade podem ser assim resumidos: for·
mação de profissionais ética e cientificamente preparados, parf
atendimento das necessidades do País; promover os conhecimento!
humanos através da investigação original nas ciências, nas artes e na
filosofia; equacionar e procurar resolver os problemas da
coletividade; incutir em seus alunos uma consciência ética, valorizando os ideais, de ciência, de pátria e de humanidade, bem como o
espírito de que, dentro da variedade dos conhecimentos humanos, o
que se busca é o bem-estar espiritual, tisico e social do homem.
Há crença generalizada de q1,1e a universidade brasileira não tem
conseguido cumprir esses objetivos, nem mesmo quanto à
quantidade de profissionais. Certamente ·temos motivos sobejos
para envaidecer-nos de 'muitos cientistas brasileiros que, nas
universidades, vêm contribuindo, pela investigação científica
original, para o progresso da ciência. Havemos de envaidecer-nos,
também, da qualidade do ensino ministrado em algumas faculdades,
sobretudo de Medicina. Os cientistas autênticos são, porém, muito
poucos em relação às enormes demandas da Nação, assim como
poucas são as faculdades realmente boas ente as centenas existentes.
A verdade é que prevalece a inicial afirmativa do precário rendimento de nossas universidades.
Evidências das Doenças Universitárias.
I. No que se refere às profissões clássicas, formam-se insuficientes profissionais em quase todas as categorias para o atendimento
das presentes necessidades da Nação.
2. O ensino das ciências biológicas básicas e de seus ramos é
tratado como se ainda mantivessem o status de ciências descritivas,
alicerçadas apenas em conhecimentos morfológicos, ignorando-se o
tremendo impacto de conhecimentos científicos adquiridos nos úl·
ti mos 30 anos. Esses conhecimentos novos que subverteram os alicer·
ces científicos das ciências biológicas resultaram da utilização de
poderosos instrumentos tisicos, que tornam possível a medida dos
fenômenos biológicos. Pode-se hoje detectar e medir as transformações químicas que se passam na intimidade das células, assim
como medimos as manifestações energéticas, resultantes dessas transformações químicas. Isso significou a introdução do número e da
linguagem matemática para a descrição quantitativa e precisa dos
fenômenos biológicos. Bem poucos, porém, se dão conta de que a
quantificação dos fenômenos biológicos significou autêntica revolução do saber, perfeitamente comparável à promovida por Galileu,
quando introduziu a quantificação dos fenômenos lisicos, criando
para isso instrumentos adequados. Galileu Galilei substituiu o método do pensamento humano desenvolvido pelos gregos, de
submeter o raciocínio dos fatos do mundo exterior e interior do
homem pela verificação experimental de hipóteses plausíveis nas
ciências tisicas experimentais.
Essa dificuldade de incorporação de novos conhecimentos ainda
é mais acentuado no ensino das ciências humanas, ainda tratadas
como ciências especulativas de mero raciocínio mental, ignorando-se
as imensas repercussões que o progresso das ciências biológicas acarretou sobre elas. A psicologia humana é destratada nas nossas
Universidades quando ninguém, em país civilizado, nega mais o pro·
fundo significado dos fatores psíquicos no comportamenio do
homem e da sociedade, assim como no desenvolvimento das mais sé·
rias doenças que nos afetam na era moderna. Enquanto isso ocorre
entre nós, em algumas Universidades européias e norte-americanas,

-257a Matemática, através da teoria dos conjuntos, já se tornou uma
espécie de gramática geral das Ciências Humanas, ai incluído 0
Direito. A quantificação do fenômeno social é a última e mais recente c~nquis~a d? ~ensamen~o human~ desde o sucesso da aplicação da
teor1a dos conJuntos no estudo da LmgUistica. De tudo quanto foi exposto, é fácil concluir que os profissionais diplomados em nossas
Universidades não somente são em número que não atende às necessidades sociais como também não são preparados para a
utilização dos conhecimentos científicos modernos.
3. As Universidades não atendem nem remotamente à demanda
de professores secundários para os ginásios e colégios instalados no
Brasil.
4. As Universidades não criam novos cursos para as profissões
surgidas em conseqUência do desenvolvimento científico e tecnológico. Limitam-se às 20 ou 30 profissões clássicas. Exemplos: a
inexistên'cia de cursos normais de bacharelato para a produção de
esteticistas, planejadores, engenheiros tecnólogos de alimentos e em
ciências de computação, principalmente.
S. As Universidades isolam-se do ambiente e se alheiam da realidade sócio-económica e cultural à sua volta. ~quase total a falta de
entrosamento com as indústrias e com a agricultura, para conhecerlhes os problemas e procurar dar soluções adequadas. Como resultado, gastamos quantias imensas em pagamentos de royaltles.
Muitos problemas foram resolvidos por Institutos não integrantes de Universidades como o Oswaldo Cruz, o Butantã, o Biológico,
o Agronómico de Campinas, o Adolfo Lutz.
6. O crescimento das Universidades faz-se pela criação de novas
Faculdades individualizadas, ao sabor de interesses pessoais e de
prestígios momentâneos, sem qualquer planejamento prévio.
7. Registre-se também a notória deficiência de produção de
pensamento original, através da pesquisa, e de formação de pesquisadores de alto niver.
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do concluldos, já não sobra mais dinheiro que chegue para equipálos, ficando abandonados. O exemplo do Hospital de Sobradinho,
simples e eficiente, utilizado pela Universidade de Brasflia, deveria
ser seguido por outras universidades. Ocorre-me também o exemplo ·
da Universidade do Pará, cujas construções são padrão de sobriedade e de eficiência, obtendo os indispensáveis efeitos estéticos através
de belezas naturais da flora brasileira. Mas, apesar das exceções
honrosas, havemos de reconhecer que a estrutura arcaica, fragmentá·
ria, estática e essencialmente individualista, torna-as pouco capazes
de incorporar dinamicamente as conquistas da ciência e espi·
ritualmente são despreparadas para utilizar adequadamente os
parcos recursos financeiros postos à sua disposição. Constroem-se
ediflcios imensos para laboratórios, com a preocupação da beleza
arquitetônica à custa de enormes espaços perdidos c de acabamentos
de alto padrão. O famoso Minhocão, de Brasllia, tem 750 metros de
fachada, I50 mil metros de área construída de que são aproveitados
apenas 42% do espaço.
Mármores, fachadas, lambris, aço inoxidável e espaços perdidos
não melhoram o tratamento dos pacientes dos hospitais nem elevam
o nlvel da pesquisa nos laboratórios. Conhecendo a maioria das
universidades do mundo ocidental, posso afirmar que em nenhuma
delas pude ver os requintes de monumentalidade e o delírio de grandiosidade que se observam em algumas universidades brasileiras.
Quem viu os laboratórios de Severo Ochoa, Prêmio Nobel, na New
York State University, de paredes de tijolo concretado, sem qualquer
revestimento, simplesmente pintados de cal, com as canalizações a
descoberto, mas dotados de equipamentos os mais modernos, não
pode compreender esse nosso vicio. Os palses ricos aplicam seus
dinheiros adequadamente em material humano, equipamentos,
bibliotecas e biotérios e os ediflcios estão no último degrau da escala
de prioridade. Entre nós, quase sempre, estão em primeiro lugar. As
fachadas imponentes servem, em geral, apenas, para esconder as deficiências dos recursos humanos, de instrumental e de bibliotecas.
Outra forma de desperdício consiste na aquisição de alguns
aparelhos caríssimos, de última moda, apenas para mostrar às visitas. ~ impressionante o número de microscópios eletrônicos utili·
zados precariamente no Brasil, alguns tão virgens de uso como no
dia em que foram comprados. Muitos milhões de dólares em equ'ipamentos cientlficos estão ainda encaixotados cm corredores c
alguns já até deteriorados.
A necessidade imperiosa desses poderosos instrumentos de trabalho e seu alto rendimento cientffico são inegáveis, mas a primeira
condição para adquiri-los é a existência de homens capazes de utilizálos c de conservá-los. Na verd.ade, enquanto muitos equipamentos
dormem nas mesas dos laboratórios, alguns cientistas brasileiros de
alto padrão lutam desesperadamente para conseguir aparelhos ou
até revistas cientificas, gastando tempo e energia com pouco resultado. A impressão de quem observa o panorama universitário brasileiro é a de que a atitude espiritual da casa-grande dos senhores de
engenho transferiu-se para as universidades como conseqUência da
mentalidade aristocrática que caracteriza a maioria dos professores
universitários.

A grande maioria dos que procuram explicar as causas do fracasso da Universidade no cumprimento de seus objetivos aponta monotonamente uma causa: a insuficiência de recursos financeiros que
lhe destinam os Governos, por incompreensão dos altos objetivos da
educação superior. O argumento monocórdio é que o ensino e a
pesquisa científica não podem melhorar no Brasil pela carência de recursos materiais e o grande culpado seria o Governo que não percebe
que a educação e a pesquisa científica representam os melhores investimentos da Nação.
A escassez de recursos é verdadeira. Mas convém ter em mente
que escassez é para todas as atividades na Nação e trata-se de uma
conseqUência natural, inexorável, do subdesenvolvimento, não se tratando, portanto, de fenômeno especffico que só ocorre na universidade. Acredito ser chegado o momento de aceitarmos a inelutabilidade da carência de recursos como fenômeno natural do subdesenvolvimento e não como atitude de incompreensão e hostilidade de
governantes. Se quisermos ser objetivos, impõe-se que deixemos um
pouco em paz o Governo como bode expiatório e responsável pelo
fracasso da universidade, voltando-nos para nossas próprias
Mediocridade e rotina
consciências, fazendo a seguinte pergunta: as universidades brasileiras teriam aplicado, adequadamente, os escassos recursos postos à
Uma larga vivência, de 40 anos de exercício da cátedra c de 26
sua disposição pelos Governos de uma Nação pobre? Na realidade,
.anos
como membro do Conselho Universitário da Universidade de
elas têm malbaratado esses recursos, aplicando-os inadequadamente
São
Paulo,
acrescidos de oito anos de trabalho em institutos de
e com baixa rentabilidade.
pesquisa de alto n!vel como é o Instituto Biológico, deram-me um
razoável conhecimento da patologia de nossas instituições culturais.
Causas principais das dlsfunç6es
Já escrevi, de outra feita, que assisti ao explendor, à estagnação e à
O culto do monumental, através da construção de editlcios decadência de várias delas e me convenci de que quase tudo derivou
grandiosos e de fachadas imponentes, tem caracterizado a implan- da transigência com a mediocridade. A causa básica da decadência
tação flsica de muitas universidades brasileiras. Constroem-se, como foi sempre a mesma: o afrouxamento dos critérios de seleção de vana Ilha do Fundão no Rio e em Recife, gigante~cos hospitais univer- lores, a conseqUente admissão de medíocres nos quadros docentes e
sitários de cl!nicas, cheios de mármores e caixilhos de alumínio c às o sentimentalismo fácil que impede a eliminação dos incapazes. e·
vezes eles nem podem ser concluídos por falta de recursos ou, quan· muito cômodo, mas criminoso, ostentar falsa bondade à custa do
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so perigo que correm as universidades, admitindo incapazes como
Uma longa e sofrida experiência de 40 anos de atividade cientídocentes. Nada resiste à mediocridade destruidora e nada é tão unifica e ?e cxercfcio da cátedra universitária, sempre em regime de
do como um grupo de medíocres para combater e destruir o talento.
tempo mtegral, acrescidn da vivência da implantação e da direção de
Nada é tão contagiante como a inércia e a rotina e nada supera a cafaculd~des e universi~ades, e? conhecimento, delas derivado, da propacidade de intriga dos espíritos medíocres, os quais por vezes, e com
blemática da educaçao supertor no Brasil e fora dele, levaram-me à
diabólica esperteza, se escondem sob as máscaras da humildade, da
c~nvi.cção profunda de que na raiz de todas as nossas múltiplas defisubserviência, da meia-ciência e da falsa ciência.
Os ardis da meia-ciência, isto é, dos que escrevem com ares de ctenctas está o despreparo do corpo docente da maioria das instituiciência, foram analisados, com grande sabedoria, por um dos brasi- ções universitárias brasileiras.
Tudo decorreu da necessidade social imperiosa de criação, em
leiros que mais sofreram a guerra implacável que lhe moveram falsos
cientistas: o grande e inolvidável mestre Henrique da Rocha Lima. O poucos anos, de numerosas universidades e institutos isolados de
ensino superior, sem que dispuséssemos de cientistas docentes oualiseu trabalho VIcissitudes da VIda Científica deveria ser lido por todos
. fi~ados, sobretudo para as disciplinas básicas.
·
quantos lutam pelo progresso das ciências em nossa pátria·.
· Se a causa fundamental é essa, só há um meio de corrigi-la
Os cultores da meia-ciência são os mais assíduos freq(Jentadores
ainda que demorado e de alto custo: preparar através de cursos d~
das antecãmaras dos governantes e da redação dos jornais. Publicam
pós-grad~a~ão, realmente. ~ualificados, jovens professores capacitanumerosos e polpudos trabalhos, vazios de conteúdo original, simples compilações, anunciados, porém, e trombeteados pelos jornais, dos a asstmllar e a transmtttr aos estudantes o tremendo impacto de
trabalhos que, aliás, ninguém lê em virtude da doença que infelicita a conhecimentos científicos adquiridos sobretudo nos últimos 30 anos·
conhecimentos que balançaram os alicerces das ciências exalas'
maioria dos brasileiros e que o pranteado cientista César Pinto denobiológicas e humanas.
· '
minou de Gutenbergofobia, ou fobia da leitura.
Mas os cursos de pós-graduação de pouco ou nada valem se se liQuando me perguntam qual o fator primordial da rapidez com
mitarem à ministração de aulas teóricas e práticas mesmo em nível
que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto ·e a Unicamp se
mais profundo, de disciplinas já estudadas nos cur~os de graduação.
impuseram ao mundo científico, a resposta é simples, clara e incisiva:
foi a selcção cuidadosa dos professores, dentre homens de alta digni- Se os estudantes não forem obrigados a também participar de prodade científica e ética. Nisso pus toda a minha alma, pois bem sabia gramas de pesquisa científica original, aprendendo por experiência
que, sem homens capazes, de nada adiantariam planos, estruturas c própria e sob a direção de cientistas experimentados, a severa metodologia da investigação científica, é certo que não alcançaremos 0
regulamentos, por mais modernos que fossem. Em Ribeirão Preto,
por exemplo, os prédios eram velhos c haviam servido a uma Escola objetivo de formar autênticos docentes,
Prática de Agricultura.
Conseq(Jentemente, somente instituições que contenham cientistas de alto valor comprovado pela publicação de trabalhos originais
A eterna luta da forças destruidoras da mediocridade, da rotina
e da inveja, contra as do talento, da insatisfação c do idealismo ocor- têm a capacidade e o direito de criar e ministrar cursos de pós-grare nas universidades brasileiras cm escala impressionante. Os poucos duação e somente a elas devem ser alocados os recursos que a Nação,
homens de talento e de ideal, existentes em todas as nossas insti- em boa hora, entendeu de destinar a tão sério objetivo.
tuições culturais, lutam desesperadamente para sobreviver e desEssas observações, aparentemente óbvias, decorrem do fato de
perdiçam o melhor de suas capacidades para defender-se da conspi- que assisto, altamente preocupado, a proliferação de numerosos
ração das forças destrutivas. Muitos não resistem c abandonam o cursos chamados de pós-graduação em muitas instituições universitá- ·
rias públicas ou privadas cujo corpo docente não está sequer
País, atraídos por convites de renomadas universidades estrangeiras,
caçadoras de talento.
preparado para os cursos de graduação em nível aceitável.
Atuallzaçio
Fuaa da realidade
Já disse do isolamento em que se mantêm a universidade brasileira, em relação aos fatores da produção industrial e agropecuária e
aos problemas da saúde do homem brasileiro. Repito que as grandes
contribuições brasileiras, para o incremento da produção agrícola e
animal e para a saúde humana, partiram, quase todas, de alguns
grandes institutos de pesquisa extra-universitários. As universidades
muito pouco produziram e o que fizeram foi em relação à patologia
humana.
Exemplo característico do alheamento das universidades em
relação à realidade social é o não prestar qualquer atenção à importantíssima questão da qualidade do ensino secundário em nosso pafs.
Tod?s nós universitários gritamos, a una voce, que o ensino
secundárto não vale nada, que os candidatos à universidade chegam
totalmente despreparados e, após tanto gritar, descansamos tranq(Jilos com n'ossas consciências. Olvidamos que a universidade
compete melhorar o ensino secundário e que este só se aperfeiçoa em
função da qualidade de seus professores c, por fim, cabe exclusivamente às universidades a tarefa de formar esses professores em número e qualidade adequados.
Nesse, como em outros problemas, precisamos assumir atitudes
construtivas, não nos limitando à cômoda posição de atribuir a
outrem todas as culpas e indagando de nós mesmos o que devemos
fazer para corrigir situações erradas.
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A nossa geração tem o privilégio de viver numa era de fascinantes descobertas, sobretudo nas últimas quatro décadas, que avançam
os horizontes do conhecimento, a ponto de permitir ao homem pôr
ao seu serviço as forças mais profundas da natureza, pela fissão ou
pela fusão do átomo. Conseguimos o domínio do tempo e do espaço
pelo incrível aumento da velocidade dos meios de comunicação e de
transporte e, como acentua o filósofo Weichesel, vivemos na era do
máximo domínio do homem, mas, também o de sua máxima dependência.
As maravilhosas descobertas da Física e da Química, a penetração nos mecanismos e forças da alma humana, tornada possível pela
Psicanálise, e a quantificação dos fenômenos biológicos e sociais
subverteram a conduta humana e obrigaram-nos a pensar seriamente
nos destinos do homem. ~. sem dúvida, maravilhoso viver esta era,
mas os professores universitários, que são responsáveis pela formação e preparo das novas gerações, carregam sobre os ombros a tremenda responsabilidade de se adaptarem às novas circunstâncias
científicas. Somente al~ançando esse propósito é que os professores
cumprirão o dever de formar profissionais, cientistas, filósofos e
artistas capazes de utilizar, construtivamente, as brilhantes conquistas da ciência. A maior dificuldade da atualização de professores está
na adaptação à nova situação. Ocorre que a maior parte deles
graduou-se há mais de 20 anos e se sente feliz e alicerçada nos velhos
conhecimentos que lhe permitiram atingir a presente e privilegiada
situação. ~ compreensível, pois, que lhes seja diffcil aceitar a necessidade de reciclagem, de "agiornamento", como dizia o Papa João
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como Nação soberana. E se não o fizermos nós, que pretendemos ser
líderes, assumindo a crista da onda c conduzindo a reforma da
universidade, planificada e ordenadamente, talvez ela nos seja impossível por pressões sociais incoercíveis, avassaladoras c descontroladas, que destruirão, em sua passagem, muito do bom que devemos
preservar."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n9 95, de 1975 (n9 399-B/75, na Casa de origem), que dá nova

redação à letra c do art. J9 da Lei n9 91, de 28 de agosto de
1935, estendendo a exigência de gratuidade aos cargos dos
Conselhos Fiscais, Deliberativos e Consultivos das Sociedades Declaradas de Utilidade Pública, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n9 225, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secrctário.
~ lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N9 256, DE 1976
Nos termos do art. 310, allnea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 95,
de 1975, a fim de ser feita na sessão de IOde agosto próximo.
Sala das Sessões, IOde junho de 1976.- VlrgOio T"ora.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão do dia IOde agosto.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 102, de 1975-Complementar, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção de empréstimos
simples pelos servidores públicos ao Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 4, 5 e 6, de
1976, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

Segurança Nacional a venda, doação, cessão e transporte de
explosivos para fins não industriais, tendo
PARECERES, sob n9s 46 e 47, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Segurança Nacional, favorável.
A discussão do presente projeto foi adiada em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário, quando da sua inclusão na Ordem do Dia da sessão de 12 de maio do corrente ano. O Regimento
Interno, entretanto, no seu § 29, art. 31 O, permite um segundo adiamento com prazo não superior a 30 dias. Com esse objetivo, foi encaminhado à mesa requerimento que será lido pelo Sr. J9-Secretário.

f: lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO Nv 258, DE 1976
Nos termos do art. 310, al!nea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 210,
de 1975, a fim de ser feita na sessão de IOde agosto próximo.
Sala das Sessões, IOde junho de 1976.- Benjamim Farah.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão de IOde agosto.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 6:
Discussão, em primeiro turno, do Projet_o de Lei do
Senado n9 I04, de 1976, do Senhor Senador José Lindoso,
que dá nova rcdação ao art. 26, da Lei n9 5.682, de 21 de
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), tendo
PARECER, sob n9 383, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça; favorável ao Projeto com a
Emenda que apresenta de n9 1-CCJ.
Em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-los, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
~o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nv 104, DE 1976
Dlf non redaçio ao artigo 26, da Lei n9 !!.682, de 21 de
julho de 1971 (Lei Orginlca dos Partidos Polftlcos).
O Congresso Nacional decreta:
Art. f9 O art. 26, da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971,
passa a vigorar com a seguinte redaçilo:

f: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N9 257, DE 1976
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro udiumento du discussão do Projeto de Lei do Senado n9 102,
de 1975-Complementar, a fim de ser feita na sessão de 10 de agosto
próximo.
Sul a das Sessões, IOde junho de 1975.- Virgillo Távora.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a
deliberaç1io do Plcnúrio, u mutéria figurará na Ordem do Dia de IO
de: agosto.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 5:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 21 O, de 1975, de autoria do Senhor Senador Benjamim Furuh, que inclui dispositivo no Decreto-lei n9 898, de
29 de setembro de 1969, definindo como crime contra a
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"Art. 26. f: vedado:
I - ao Presidente e ao Vice-Presidentc da República,
aos Ministros de Estado, Governadores c Vice-Governadores, Secretários de Estado e dos Territórios Federais,
Prefeitos e Vicc-Prcfeitos o exerc!cio de funções executivas
nos Diretórios Partidários;
II - a qualquer filiado pertencer, simultaneamente, a
mais de um Diretório Partidário, salvo se um deles for o Nacional;
III - aos cônjuges c a parentes consangUíneos ou afins,
entre si, até o 39 grau, pertencerem a um mesmo Diretório."
Art. 29 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à votação
da emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
i
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A matéria vai à Comissão de Redaçào.

procura de soluções efetivas purn ns questões de interesse
fundamental ao nosso desenvolvimento.
O documento, Sr. Presidente, que pedimos fuçu parte integrante desta comunicaç:io, finaliza pela apresentuçiio dus conclusões do
estudo realizado:

t: a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N' 1-CCJ
De-se ao inciso III do art. 26, da Lei n' 5.682, de 21· 7·1971,
proposto pelo art. I' do projeto, a seguinte redação:

"III - Aos cônjuges e a parentes consang!Hneos ou
afins, entre si, até o 3' grau, pertencerem ao mesmo Diretó·
rio, salvo se qualquer deles exercer mandato legislativo."
O SR. PRESIDEl'loTE (Magalhães Pinto) -Item 7:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 19, de 1976, do
Senhor Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a
concessão do abono de permanência em serviço às mulheres
seguradas do INPS a partir de 25 anos de atividade, dando
nova redaçào ao § 4' do art. 10 da Lei n' 5.890, de 8 de
junho de 1973, tendo
PARECER, sob n' 187, de 1976, da Comissão:
-de Comtftulçio e Jusdça, pela inconstitucionalidade.

A matéria constou da Ordem do Dia de 13 de maio, tendo a
discussão adiada, a requerimento do Sr. Senador Franco Montoro,
para a presente sessão.
A Presidência, entretanto, não havendo objeção do Plenário,
deixa de submeter o projeto à deliberação, tendo em vista a exis·
tência do Requerimento n' 195, d,e 1976, através do qual são solicita·
das informações ao Poder Executivo a respeito do assunto. (Pausa.)
O projeto ficará na Secretaria-Geral da Mesa aguardando as
informações referidas.

POLITICA DO MDB PARA O SETOR DE ENERGIA
1- Quadro Geral do uso de Energia no Brasil
Tendo seguido, sem a necessária consideração crítica, o modelo
das economias lideres do mundo contemporâneo, o Brasil tem, nos
combustfveis fósseis - petróleo, carvão mineral e gás natural - a
sua principal fonte energ~tica, que responde por cerca de metade de
toda a energia consumida no País. l:.ssa predominância tem crescido c
tende a crescer mais nos próximos anos, caso não seja adotada uma
polftica firme de reversão dessa tendência, desenvolvendo mais a
utilização das fontes alternativas, como a energia hidrelétrica, o carvão vegetal, o álcool, a energia nuclear, e outras formas não conven·
clonais.
Essa preponderância dos combustíveis fósseis está sendo reco·
nhecida como inconveniente por todos os países do mundo, em
conseqUência de suas razões principais: de um lado a perspectiva
de esgotamento das jazidas de petróleo no decorrer do próximo s~cu
lo, que determinou a forte valorização dessa matéria-prima por parte
dos países que controlam a sua produção e, do outro, os efeitos
degradantes do meio ambiente decorrentes de sua crescente e gene·
ralizada utilização.
Esses inconvenientes, no caso do Brasil, se agravam ao extremo
pelo fato de, até o presente, não termos conhecimento de jazidas
importantes de petróleo, gás natural c carvão no Território Nacio·
nal, o que nos obriga a importar mais de 80% do que consumimos em
combustíveis fósseis, com as conhecidas conseqüências que dia a dia
mais nos afligem: de uma parte, o peso crescente e asfixiante dessas
importações sobre o nosso balanço de pagamentos, com a elevação
dos preços do petróleo e do carvão mineral; de outra, a força da
dependência desses suprimentos, que cria embaraços. ao desenvovimento da nossa política externa e que pode constituir séria ameaça à
segurança nacional em caso de guerra.

Completando esse quadro desfavorável e preocupante, observase o desperdício e a utilização nem sempre racional dessa energia
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está finda a Ordem importada, assim como o emprego de técnicas primitivas na· produdo Dia.
ção da energia de origem vegetal, que cobre cerca de 30% das nossas
Hã oradores inscritos.
necessidades energéticas. Diante desse quadro, preliminarmente se
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, que coloca a urgência da adoção de um conjunto de medidas eficazes, no
falará como Líder.
sentido de promover:
I. a contenção do consumo, a eliminação de desperdício e a
racionalização do uso da energia proveniente de combustíveis fósseis
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Líder, (petróleo e carvão mineral principalmente);
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
2. o desenvolvimento da produção de energia de outras fontes
Para enfrentar o problema da dependência do Pais em relação que não os combustíveis fósseis (energia hidrelétrica, energia nuao petróleo;o Movimento Democrático Brasileiro propõe adoção de clear, álcool etflico, metanol, carvão vegetal, hidrogênio);
uma política nacional de energia, adequada às nossas condições natu·
3. a modernização das técnicas empregadas na produção de
rais e integrada pela utilização racional das diversas fontes energéti· energia de origem vegetal (carvão, álcool etílico, metanol);
cas, tais como: o petróleo, as hidrelétricas, o álcool, a energia
4. o estudo para o aproveitamento racional do lixo das nossas
nuclear, o carvão mineral e vegetal, a energia solar, o xisto, os ven- grandes cidades para a produção de energia e matérias-primas da
tos, que constituem a chamada energia eólica, e outros fatores não indústria química.
·
convencionais.
5. a pesquisa e o esforço tecnológico aplicados à exploração e
Para esse fim, fundamentado em estudo global do problema, ao desenvolvimento de fontes e formas não convencionais de ener·
realizado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos e Assessoria do gia (energia solar, hidrogênio, energia eólica etc ... ).
Congresso Nacional - IPEAC, com a participação de professoiCS
II- ENERGIA DE COMBUSTIVEIS MINERAIS
universitários, cientistas e técnicos especializados, a Comissão
I- 6 Petróleo
Executiva do MDB acaba de aprovar um documento de base,
relatado pelo ilustre Senador Roberto Saturnino, cujas conclusões
Dada a importância com que figura, seja como fonte energética,
trazemos ao conhecimento do Senado.
seja como item da nossa pauta de importações, o petróleo concentra
No momento em que a classe politica é acusada, freqUentemen- naturalmente as atenções e preocupações nilo só dos que se debru·
te, de se alhear dos grandes problemas nacionais, pensamos que essa çam sobre o tema da energia como de todos os que se interessam
contribuição demonstra a seriedade com que a Oposição se lança na pelos grandes problemas económicos do Pafs.
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nucíonul buscuda cm quutro linhas fundamentais: I) contenção, a dos preços do carvão importado, caracteriza um sério obstáculo à
curto prazo, do consumo de gasolina pela via do racionamento; !!) plena realização de uma das nossas indiscutíveis vocações cconômi·
eliminação de desperdícios e racionalização do uso dos derivados no casque é a indústria siderúrgica. Cumpre, pois, vencer essa indesejá·
sistema de transportes; lll) substituição parcial c crescente da gaso· vcl dcpendcncía de suprimento externo de tão importante matcria·
lina c do diesel por álcool carburante (álcool etflíco c metanol); IV) prima. O conhecimento das nossas reservas é entretanto muito prccá·
aumento do esforço interno de pesquisa de novas jazidas sem quebra rio, c desde logo se recomenda uma intensificação da prospecção
do monopólio da PETROBRÁS.
geológica, para detalhar as bacias detectadas c localizar novas ocor·
A curto prazo, a contenção do consumo da gasolina é um impc· rcncías.
rativo decorrente da necessidade de impedir que esse gasto continue
De outro lado, um esforço tecnológico pode e deve ser feito no
a crescer às taxas elevadas dos últimos anos.
Essa contenção pode ser obtida por uma das duas vias: pelo sentido de dar maior aproveitamento ao produto atualmentc disponí·
racionamento ou pela elevação dos preços da gasolina. O Governo vcl, p:~rtindo de técnicas recentes que utilizam na siderurgia carvões
optou pelo aumento de preços, sob a alegação de que o racionamcn· de tipo não coqueificável ou que melhoram a qualidade do nosso car·
to, além de introduzir complexidades burocráticas, facílíta a corrup· vão coqueificável.
A gaseificação dos carvões do Rio Grande do Sul, cujas reservas
ção c deslustra a imagem do País no Exterior. O MDB discorda dessa
opinião e defende a· aplicação do racionamento por duas razões prin· são import:lntes, é outra linha de desenvolvimento que deve ser consi·
cipais: porque o racionamento permite a fixação de metas (por cxcm· der:tda c: aprofundada tendo cm vista as grandes possibilidades de se
pio manter constante o gasto absoluto, ou diminuí-lo cm 10%. ao chegar a um :tproveitamento económico para a produção de gás
ano) com um grau de certeza muito maior na obtenção dos rcsul· industrial, de metanol c outras matérias-primas da indústria química.
A dirctriz que nos oferece:, entretanto, perspectivas mais
tados; e porque o racionamento só atinge os proprietários de vcí·
promissor:ts
é :1 reorientação da nossa política para o setor siderúrgicuJos e tem um custo social bem menor do que a elevação de preços
co, no sentido de: intensific:tr u utilização do carvão vegetal. A idéia
que prejudica toda a população pela alta do custo.de vida.
A racionalização do consumo dos derivados do petróleo no de: que essa reversão constituiria uma involução tecnológica é um
sistema nacional de transporte é o conjunto de medidas tendentes a preconceito originado, como quase: sempre:, em outros países, que
realizar o mesmo serviço global de transportes - cargas e passagei· não têm a nossa dimensão territorial, o nosso clima tropical, a nossa
disponibilidade de mão-de-obra. Mas esse assunto será melhor aborros- com o menor gasto possível em termos de petróleo refinado. ~
dado nesse documento, no capítulo da energia de origem vegetal.
transportar mais por ferrovia, por via marítima ou fluvial do que por
rodovia - e vale aqui insistir na crítica da Oposição ao excessivo
!!! ENERGIA H!DREL~TR!CA
rodoviarismo governamental; é dar mais ênfase aos transportes cole·
O MDB reconhece o mérito da política que: vem sendo adotada
tivos do que ao àutomóvel individual nos centros urbanos cada vez
no
P:tís
há várias décadas nesse campo, e e.xecutada pelas grandes
mais cheios de viadutos e de congestionamentos; é dar prioridade à
fabricação de veículos mais leves, de baixa potência, assim como de empresas estatais do setor. Cabe entretanto fazer algumas ob·
servações vinculadas a essa política: a primeira, insistindo na neces·
motores de maior rendimento em termos de combustível (diesel); é
sidadc de: ser dada maior prioridade ao incremento da fabricação
limitar a velocidade dos automóveis e ônibus nas nossas estradas
nacional do equipamento elétrico pesado.
para economizar gasolina.
A segunda observação diz respeito à localização geográfica de:
A substituição parcial e crescente de gasolina e diesel por álcool
grande parte do nosso imenso potencial hidrc:létrico ainda não explocarburante é uma linha de ação capaz de produzir múltiplos efeitos
rado, que está muito dist:tnciado dos gr:~ndes centros de: consumo.
altamente positivos e será objeto de um item especial deste docuNessas condições, a pesquisa de novos meios económicos de
mento.
transmissão dessa energia é para nós extremamente importante:,
O aumento do esforço de pesquisa para a localização de novas
despontando o hidrogénio como nova forma de armazenamento e
jazidas de petróleo no nosso território e na nossa plataforma conti· transporte: de: energia que deve merecer de: nossa parte: a maior
nental é obviamente recomendável. O que o MDB não pode aceitar é atenção.
que, para atrair·capitais estrangeiros para esse esforço de investimen·
A terceira observação é para a possibilidade do aproveitamento
to, o Brasil tenha que quebrar o monopólio da PETROBRÁS e entre· econômico de pequenas quedas d'água que: até agora têm sido
'gar parte do petróleo encontrado a empresas multinacionais.
desprezadas sob a ótica de produção hidrelétrica, mas que pode_m
interessar, pela sua localização na região centro-sul, para a produçao
2- O Xisto
de hidrogénio e amônia.
A dimensão extraordinária das jazidas de xisto betuminoso do
Finalmente, um reparo de especial relevo deve ser feito com
Brasil faz desse mineral uma das nossas grandes riquezas. A extração relação às tarifas de energia elétrica vigentes no País. As distorções
de óleo a partir do xisto apresenta, entretanto, problemas de tal evidentes e a elevação desmesurada que: se vem observando
envergadura - ljgados principalmente com a necessidade de gigan- particularmente em algumas regiões, prejudicando o nosso desen~escas movimentações de terras e rochas, que não parece recomendá·
volvimento industrial e pesando fortemente sobre o consumo domésvel o desenvolvimento intenso dessa exploração com vistas à subs· tico c: rural, recomendam uma completa revisão do sistema tarifário
tituição do petróleo. O uso mais racional do xisto parece ser o da sua em vigor, com vistas à redução do preço de energia.
utilização como matéria-prima para a indústria química, de
IVA ENERGIA DE ORIGEM VEGETAL
fertilizantes e de medicamentos, ou para a produção de gás industrial
ou domestico, assim como na fabricação de prensados e agregados
para a construção civil.
A fotossíntese i: o processo natural tanto de captação como de
Todavia, tendo em vista o objctivo da diversificação e da flcxi· urmazenamento da energia solar.
bilidade no suprimento de óleo, por razões ligadas à segurança nacio·
Essa importante fonte renov:\vc:l de energia deve: ser estudada
na!, o MDB considera acertada a decisão de construir a usina de S. com atenção e desenvolvidu com prioridade pelo Brasil, dadas as
Mateus, com capacidade aproximada de 50.000 barris diários.
extraordinárias possibilidades en~;:ontradas no nosso território em
razilo dos fatores favoráveis: !) abundância de insolação; 11) grande
3- O Carvao Mineral
área territorial ainda inexplorada: !!!) baixa densidade demográfica
As nossas reservas conhecidas de carvão mineral próprio para a nessas áreas; IV) disponibilidade de milo-de-obras ociosa ou semi·
transformação cm coque siderúrgico são pequenas c de mâ quall· ociosa.
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de origem vegetal - resrondendo ror cerca de 30% de nossa pro·
dução energética - a utilização dessas fontes é feita no P:tis de for·
ma predatória. De um:t p:trte, o rendimento energético obtido í: bai·
xo, em decorréncia de se us:trem tecnologias primitivas: de outra, os
danos ambientais produzidos são graves c cm muitos casos não há
tempo para que a naturez:t se recupere das alterações profundas que
nela são provocadas.

2. O Carvio Vegetal

Pelas ruzõesjá apontadas na parte introdutória deste capítulo, o
carvão vcgcwl constitui, para nós, uma alternativa economicamente
válida para substituir o carvão mineral importado no descnvol·
vimcnto da nossa sidcru rgia.
Já na próxima década, devendo a nossa produção de aço ui·
trapassar a casa dos 30 milhões de toneladas anuais, teremos que
importar mais de 20 milhões de toneladas de carvão mineral, ao cusHá, assim. no caso do Brasil, um grande interesse na introdução
to de mais de 2 bilhões de dólares por ano.
de práticas racionais na utilização dos recursos vegetais como fo~te
Um:~ parte ponderável dessa dependência e desse gasto de divi·
energética economicamente viável, principalmente no que respetta
sas pode ser eliminada com o uso do carvão vegetal com o refloresta·
ao álcool e ao carvão vegetal.
mente de cerc:~ de 5% do território do Estado de Minas Gerais, o~
com a exploração racional de uma ínfima parte d:t floresta amazô·
I. O Álcool Erfllco
nica poderíamos cobrir metade. dessa necessidade de carvão para a
Não parece haver dúvida de que. nas condições do Brasil, o ál· década dos oitent:t.
Não existe, no Brasil, uma verdadeira exploração florestal feita
cool etílico anidro é o carburante mais promissor para substituir, cm
de
modo
r:~cional com a utilização de técnicas modernas no
parcelas crescentes, a gasolina c o óleo die.~el como fonte de energia.
Sob o ponto de vista técnico, não há nenhum problema numa aproveitamento integral da madeir:t extraída. As práticas correntes
substituição imediata ao nível de I5% a 20% tanto no caso da gaso- são predatórias: é: a derrubada indiscriminada e sem critério, causan·
lina como do óleo diesel. E. pensando cm horizontes mais distantes, do o desperdício c o descalabro ecológico.
Esse dado da nossa realidade, aliado à importação de conceitos
é certo que essa substituição pode chegar, com ligeiras adaptações
nos motores, a níveis da ordem de 50%, não sendo nada absurdo que valem para outros países onde o ciclo de crescimento d~s á~vo.res
pensar-se cm motores inteiramente movidos a álcool anidro. O dcscn· é muito mais lento, levou as nossas autoridades do setor s1derurgtco
volvimento tecnológico nesse sentido deve ser estimulado pelo Go- a condenarem o uso do carvão vegetal.
Essa distorção, esse falso conceito precisa ser revisto - essa é a
verno, já que não se pode esperar grande sensibilidade para esse pro·
blema por parte das multinacionais que dominam a nossa indústria opinião do MDB.
automobilística.
A exploração florestal criteriosa, com o replantio sistemático d.c
Há fatores c :tspectos que formam para a produção de álcool eti· espécies de crescimento rápido e a substituição do uso de fornos pnlico no Brasil uma perspectiva muito favorável c animadora: I) am· mitivos de carbonização pela tecnologia moderna de destilação da
pia disponibilidade de fatores de produção (terras apropriadas e madeira, com a obtenção não só de um carvão de melhor qualidade,
mão-de-obra) c condições ecológicas bastante favoráveis: 2) com· mas de importantes matérias-primas da indústria química, de alplcto domínio da tecnologia de produção por parte do empresariado catrão c de álcool merilico, ãlém do aproveitamento das folhas para
nacional (pelo menos no que tange ao álcool de cana): 3) existéncia a produção de rações, silo exigências que, uma vez atendidas, modifi·
de organismos governamentais capazes de estimular c coordenar a carão por completo o quadro de avaliação económica do carvão veprodução e a distribuição: 4) facilidades decorrentes da possi· getal dando inteira viabilidade à sua produção e ao seu uso na
.
bilidadc de utilização de toda a infra-estrutura existente de armazena· grande siderurgia, em substituição ao carvão mineral.
Há a objeção dos que sustentam que nossas reservas florestats
gem, transporte e distribuição de combustíveis líquidos.
O MDB recl:tma dinamismo na implementação do programa de devem ter uma utilização mais nobre, na produção de uma merprodução de álcool cujo lançamento há muito vinha defendendo cadoria de preço mais alto que é a celulose. A resposta deve ser dada
com a nossa imensa Arca dispon1vel, com as condições climáticas excom vigor.
(: certo que, nas primeiras etapas visando a uma resposta mais celentes para o reflorestamento, com o subemprego angustiante da
rápida do lado da produção, a énfase seja dada ao álcool de cana, nossa mão-de-obra, com a preocupante rarefaçi\o demográfica do
onde há toda uma estrutura empres:trial pronta a entrar em ação nosso interior- condições que cobrem com folga as exigências para
com conhecimento técnico adequado. A prazo mais largo entretanto, entrarmos firmemente no mercado mundial de celulose e ainda abas·
é recomendável o desenvolvimento da produção a partir de outras tecer de carvão vegetal uma indústria sidcrtlrgica de I00 milhões de
matérias-primas, despontando· a mandioca com melhores possibili· toneladas por ano.
Uma palavra final deve ser dada cm favor do esforço tecnoló·
dades.
O programa do Ctlcool apresenta, também, um enorme potencial gico para o aproveitamento económico do babaçu. Além de um
de benefícios no campo social, cuj:t concretiz:~ção o MDB consider:~ carvão capaz de produzir um coque sidcrtlrgico de excelente qua·
de primordial importância. Trata-se de aproveitar essa excelente lidade, do babaçu tira-se álcool carburante c o tradicional óleo de
oportunidade para melhorar a distribuição de renda, para acelerar múltiplos usos. Sendo uma riqueza de enorme significado para uma
substancialmente :1 redistribuição de terras, para promover o região pobre do Pa1s, dadas as gigantescas reservas naturais do
desenvolvimento das regiões mais pobres do Pais. Julga o MDB que Maranhão e do Piau1, sua exploração deve mc~eccr por parte do Goa desatenção para com esses aspectos, com a fixação na ótica exclusi· verno um apoio ainda .bem mairio do que vem obtendo.
vamente econômicu, significará uma redução de tal natureza na
dimensão do programa que o seu mérito global pode ficar
3. O Metanol
comprometido dentro de uma perspectiva histórica de longo prazo.
O metanol, ou Alcool merilico, é um combusrivel fiquido com
Outro aspecto que vale a pena ressaltar nesse pro.grama é :1 caractel'isticas semelhantes do álcool ctilico, capaz de eJJ;ercer a
preocupação para com os efeitos altame?te polut~or~s dos mesma funçilo substitutivo, em mistura com a gasolina ou o óleo
processos atualmcnte adotados pelas nossas usmas e ~esttlanas lan· diesel, ou mesmo em substituição total a esses derivados do petróleo.
çando os resíduos (vinhoto) "in natura" .nos nossos nos: A preven·
Obtido a partir do metano, gás que resulta tanto da destilaçilo
ção da multiplicação desses efeitos destruidores, deve obngar o apro· da madeira, como da piróllse dos lixos urbanos ou da g11seificação do
veitamento desses resíduos para a produção de proteínas pela refcr· carvão mineral, o metanol.){! significa hoje, princiP,almente no caso
mentaçi\o, o que constituirá importante reforço para a solução do
do Brasil, uma alternativa economicamente viável para emprego nos
nosso angustiante problema da alimentação .
motores de cxplosllo ou con1bustil1~ Jnterna.

-263A concretização desse grande potencial energético depende
apenas de uma decisão politica de dcnagrar um programa de
metanol, a Cltcmplo de que foi feito cm relação ao álcool etílico.
V- A ENERGIA NUCLEAR
Neste capítulo, o MDB concorda com as linhas fundamentais
da nova politica adotada pelo Governo que, abandonando a desacertada linha de importação fechada de usinas acabadas, assinou o
tratado de desenvolvimento nuclear com a Alemanha Ocidental, instrumento que nos possibilita dominar as complexas técnicas do sctor·
c ingressar verdadeiramente numa nova era tecnológica.·
Essa possibilidade, todavia, é apenas um potencial, uma
promessa que pode ou não se concretizar na prática. A formação
de cientistas e técnicos brasileiros cm quantidade c qualidade suficientes para absorver a tecnologia que a Alemanha pode nos fornecer é uma necessidade imperiosa. Assim como necessário é que
não nos limitemos a seguir unicamente o caminho do acordo de
cooperação com a Alemanha, sob pena de nos encontrarmos novamente cm situação de grande atraso tccnoló&ico daqui a 15 ou 20
anos.
VI- FONTES E FORMAS NÃO CONVENCIONAIS DE
ENERGIA

cão de renda c na diminuição dos desequilíbrios cconômicos
regionais.

5. Implantação de uma política de exploração norestal feita de
modo racional, com a utilização de técnicas modernas no aproveitamento integral da madeira extra!da, visando a reorientação da polfti·
ca nacional para o setor siderúrgico no sentido de utilizar mais o
carvão vegetal.
6. Intensificação de prospecção geológica sobre as nossas
bacias carboníferas c desenvolvimento de projetas capazes de dar
melhor aproveitamento ao carvão mineral do sul do País, especialmente no que tange à sua gaseificação.
7.
Implementação do acordo nuclear firmado com a
Alemanha Ocidental, com a formação de cientistas e técnicos brasileiros cm quantidade c qualidade suficientes para que se concretize
plenamente a absorção da complexa tecnologia desse setor. Desenvolvimento de outras linhas de ação no campo de energia nuclear de
modo a que o Brasil não fique limitado exclusivamente à diretrizes
do referido Acordo; Dinamização das pesquisas c prospecção de
minérios de urânio c tório.
8. Estudo das pequenas quedas d'água da. região centro-sul e
das grandes quedas da região norte, com vista ao seu aproveitamento
para a fabricação de hidrogénio, amõnia ou outras matérias-primas.
Revisão global e criteriosa do sistema de tarifas de energia clétrica no
sentido de oferecer redução de níveis para utilização industrial,
doméstica c rural.

A utilização de outras fontes c formas nilo convencionais de
energia não deve ser desprezada diante do quadro futuro que se apresenta ao mundo de hoje. Não deve o Brasil ficar à espera do desenvol9. Implantação da usina de S. Mateus de aproveitamento do
vimento tecnológico que se está buscando cm outros países. Nossas
xisto, na escala projetada de 50.000 barris/dia de óleo. Desenvol·
condições ecológicas são particulares c podem oferecer soluções
vimento de um programa de utilização do xisto para obtenção de
próprias bem diferentes dos países de clima temperado.
matérias-primas da indústria qu!mica, farmacêutica e de fertilizantes.
O uso de pequenas unidades que utilizem energia solar direta,
como destiladores, secadores e aquecedores, parece apresentar possi10. Estudo e desenvolvimento de um programa de aproveita·
bilidades promissoras para as nossas áreas rurais, assim como as mento dos lixos das nossas grandes cidades, com vistas à produção
turbinas eólicas de pequena pot~ncia, particularmente apropriada de energia, de adubos c de outras matérias-primas industriais.
para aproveitar os ventos alfseos da nossa região nordestina.
11. Pesquisa e esforço tecnológico próprios aplicados à utili·
Como forma de armazenar e transportar energia, o hidrogénio
oferece perspectiva que, no caso brasileiro, adquire importância zaçiío de fontes e formas não convencionais de energia que se
grande, face às enormes distâncias · que separam nosso potencial mostrem particularmente interessantes no caso brasileiro, como a
hidrclétrico da região amazônia dos maiores centros de consumo do energia solar di reta, a energia eólica e o hidrogénio.
Estas, Sr. Presidente, as conclusões gerais que trazemos ao
Pa!s.
conhecimento do Senado. Cada um destes itens, fundado nos
estudos técnicos c especializados, será objcto de comunicação dos di·
VII- CONCLUSOES
versos Membros da Bancada.
Ne~ta oportunidade, desejamos destacar, pda sua urgência, um
De todo estudo realizado, o MDB propõe a fixação de uma
política de energia para o Brasil resumida nos seguintes pontos fun- dos pontos focalizados com prioridade, neste documento. Trata-se
do problema da racionalização do uso da gasolina, para redução da
damentais:
I. Criação de um Conselho Nacional de Energia, como órgão importação do petróleo.
O Governo, que através de medidas adotadas cm óutros setores,
superior de formulação da política energética, capaz de realizar um
reconhece a gravidade, a urgência e a premência de nossa situação no
trabalho de permanente planejamcnto e ajustamento continuo ·do
atendimento das necessidades nacionais no campo de energia com o tocante il balança de pagamento, insiste cm não tomar uma medida
ritmo da inovação tecnológica produzida dentro c fora do País e com que está sendo reclamada pelo interesse público e, mais do que isso,
está sendo reclamada, positivamente, por diversos setores da popu·
o melhor aproveitamento possível dos nosso recursos naturais.
2. Contenção do consumo de gasolina pelo racionamento c lação brasileira.
São cientistas que aconselham a medida, são congressos cspecia·
não pelo aumento de preços. Adoção de um conjunto eficaz de melizados
que se realizam em todo o Pais. São câmaras municipais que
didas voltadas para a eliminação do desperdício c para a racionalização c a conservação da energia pro1•cnicntc do petróleo. Aumento transmitem o seu apelo.
Ainda hoje, Sr. Presidente, recebemos da Câmara Municipal de
do esforço interno de pesquisa de novas jazidas de petróleo, sem
Santos
um olicio sobre a matéria, dando conta da aprovação, por
quebra do monopólio da PETROBRÁS.
aquela Câmara Municipal, de uma solicitação dirigida ao Poder
3. Dinamização do programa de produção de álcool etílico
Público, para a adoção desta medida, considerada urgente.
anidro e lançamento de um programa semelhante para a produção
O Sr. Nelson Mattos, Presidente da Câmara Municipal, relata
de metanol, objetivando à substituição da gasolina e do óleo diesel.
que a Câmara Municipal de Santos, em sessão do dia 24 de maio
Desenvolvimento tecnológico com vistas à fabricação do motor inteiúltimo, aprovou o requerimento do Vereador Carlos dos Santos Ta·
ramente movido a álcool.
·
vures,
com o adendo do Vereador Paulo Pacheco de Castro, suge·
4. Aproveitamento do programa de produção de álcool para
rindo u udoçilo do sistema de rucionamento da gasolina, como medi·
obter melhorias significativas na distribuição de terras, na distribui-

-264da para reduzir o consumo do combustível, tendo cm vista as ponderações contidas na justificaçilo que segue, cm anexo:
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS
Estado de São Paulo
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Franco Montoro,
Dignissimo Líder do MDB no Senado Federal.
BRAS! LIA- DF.
Santos, 26 de maio de 1976.
N'851/76-SRR.
Req. 619/76.
Senhor Senador:
Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência que esta
Cámara Municipal aprovou, em sessão de 24 do mês em
curso, requerimento do Vereador Sr. Carlos dos Santos Tavares, com adenda do Vereador Dr. Paulo Pacheco de
Castro, sugerindo a Vossa Excelência a adoção do sistema de
racionamento de gasolina, como medida para reduzir o
consumo de combustível. tendo cm vista as ponderações
contidas na justificativa anexa.
Valha-me o ensejo para apresentar a Vossa Excelência
protestos do mais alto apreço e respeitosa estima.
Atenciosas Saud~ções.- Dr. Nélson Mattos, Presidente.
Justlfleatlu
Ref. Req. 619/76.
"Sr. Presidente e Srs. Vereadores:
Divulga a imprensa novo aumento no preço de venda da
gasolina, óleo diesel e gás liquefeito, com vigência a partir de
l•dejunho próximo, na base de 15 porcento.
O objetivo do Governo seria o de forçar a queda do
consumo, aliviando. assim, a balança de pagamentos, cujo
equilíbrio vem sendo meta prioritária. Devemos convir, no
entanto, que esse mesmo objetivo foi apontado quando dos
aumentos anteriores. sem que pudesse ser alcançado.
Segundo as estatísticas oficiais, apesar dos repetidos aumentos, o consumo da gasolina não sofreu redução. Pelo contrário, vem aumentando também.
Por outro lado, embora o Governo procure demonstrar
o oposto, já não poderá ser negada a incidência dos aumentos da gasolina na elevação do custo de vida. Gasolina e
óleo diesel estão presentes em todos os setores da atividade
humana. O seu preço incide, praticamente, cm todos os itens
c, de maneira acentuada, nos gêneros de primeira necessidade.
Isto quer dizer que o novo aumento nos preços dos combustíveis determinará, sem dúvida alguma, o aumento do
custo de vida, cujos últimos índices, de tão acentuados,
chegaram a impressionar o Senhor Presidente da República.
Se o Governo, com o critério adotado, não consegue reduzir o consumo de gasolina e melhorar a posição da balança
de pagamentos, entende-se que outros caminhos devam ser
buscados, para que o aumento do custo de vida não venha a
se tornar insuportável.
A verdade, que já não poderá ser minimizada, í: que o
padrão aquisitivo de nosso povo vem perdendo consistência
a cada dia, sem que qualquer medida governamental produza
os desejados resultados.
Deve ser considerado, ainda, um aspecto resultante do
numento no preço dos combustíveis, que gera injustiça para
aqueles que, não possuindo automóvel, sofrem as conseqUências do aumento do custo de vida, determinado precisamente pela elevnçào do preço dlt gasolina.
Melhor seria, então, que o Governo encontrasse uma
solução capaz de obter a redução do consumo, uma vez que

está provado que o aumento de preços não conseguir(! jamais
esse objetivo.
O Governo tem se declnrado contrário ao rncionnmcnto,
mas não vemos outra solução, desde que atinja, além dos
carros particulares, os oficiais também. Assim, nos dias ímpares circulariam os carros com final de chapa ímpar; nos dias
pares, os de final de chapa correspondente. Essa medida
poderia proporcionar a redução do consumo sem qualquer
prejuízo aos meios de produção.
Outra solução seria a de dar condições de equilíbrio ao
poder aquisitivo, elevando-se os salários na mesma proporção do aumento da gasolina, para que o custo de vida não
viesse forçar a deterioração dos rendimentos dos trabalhadores.
Somos, no entanto, pela primeira hipótese. Os preços
dos combustíveis não necessitariam ser elevados com a
assiduidade dos últimos anos, já que o consumo seria reduzido dentro dos propósitos do Governo e os inocentes não
seriam chamados a pagar pelos pecadores.
O aumento da gasolina já não pode ser debitado a
"conjuntura internacional", visto que.os preços do petróleo
bruto vêm se mantendo estáveis. Se o problema, portanto, é
interno, que se a dote o racionamento.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 1976. - a) Carlos
dos Santos Ta vares."
Esta justificativa, Sr. Presidente, é um brilhante estudo em que
são mostrados os graves inconvenientes da atual politica adotada
pelo Governo, que é a da elevação sistemática do preço da gasolina.
Ainda ontem os jornais noticiavam que, brevemente, haverá um
novo aumento a ser fixado dentro de IOdias. Ora, esse aumento tem
duas conseqUências da maior gravidade. A primeira, é que o
aumento dos preços traz, inevitavelmente, um aumento do custo de
vida, que í: o grande óbice reconhecidamente visto pelo próprio Governo e que não consiste, apenas, Sr. Presidente, num dado de
ordem económica ou num tema de discurso. Trata-se de um sofrimento terrível da população brasileira. Não há quem não tenha sentido, em qualquer ponto do Brasil, as manifestações candentes de
apelo ao Poder Público e aos responsáveis para impedir o aumento
do custo de vida. Ora, sabidamente, um dos fatores que mais
contribuem para o aumento do custo de vida é o aumento dos
transportes, gerado pelo aumento da gasolina.
O Governo, sensível a este aspecto, insiste, mais uma vez, em
adotar a medida do aumento do produto que, além deste
inconveniente, Sr. Presidente, tem um outro mais grave: o de selecionar pelo preço do produto, pela elevação do preço, e estabelecer
um sistema iníquo porque atinge o pequeno mas não atinge o
grande, para quem esses acréscimos representam pequenas somas
para seus rendimentos habituais.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Permite-me V. Ex•
um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO (MDB prazer o aparte de V. Ex•.

SP) -

Ouço com

O Sr. Roberto Satumino (MDB - RJ) - V. Ex• tem toda a
razão nestas colocações que faz, e eu diria mais ainda, Senador:
estou convencido de que o Governo vai adotar o racionamento de
gasolina, vai terminar adotando.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Porque não há
outra saída.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Exatamente. A nossa
situação cambial é real e, efetivamente, calamitosa; não há outra saída senão cortar o gasto de divisas de todas as formas possíveis,
inclusive e principalmente, cortando um dos seus maiores itens, que
é, justamente, o petróleo e seus derivados, inclusive, a gasolina. O
racionamento terá que vir, forçosamente, mas, virá com um atraso
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desastrosos dos aumentos sucessivos de gasolina já terão produzido
um mal-estar em toda a população, como estamos observando, hoje,
pelas suas conseqUências altamente inflacionárias. Então, será mais
uma prova da incompetência do Governo; tomar soluções erradas,
tomar caminhos errados e, depois de percorridos longos trechos
desses caminhos, voltar atrás e adotar a solução que deveria ter sido
adotada há mais tempo, isso depois de produzir um efeito
desastroso, como o que estamos observando. Este recrudescimento
da ordem inflacionária tem como principais motivos, principais vctores, esses aumentos sucessivos da gasolina. Então, depois de produzidas todas as conseqUências desastrosas, aí o Governo descobre que
teria que ter adotado o racionamento já há muito tempo. V. Ex• tem
toda a razão em tocar nesse ponto que é da mais alta. relevância,
repito.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Eminente Senador, o aparte de V. Ex• ilustra c documenta, sob outro aspecto, a
fundamentação de rigoroso interesse público na medida defendida
pelo Movimento Democrático Brasileiro.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um
aparte?
O Sr. Virgílio Tlivora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouço, com
prazer, o nobre Senador.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - O Governo tem preferência.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE)- O Governo nilo tem
preferência; o Rio Grande do Sul faz justiça à ordem cronológica dos
pedidos, o que lhe senta muito bem.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Se não fosse o Governo
seria o Senador pelo Ceará.
O Sr. Virgfllo Távora (ARENA- CE) -Isso é a grandeza gaúcha que lhe é característica. Eminente Senador, estávamos ouvindo,
com o respeito que merece, a enunciação, aí sim, de um plano agora
aprovado por um partido, sobre um dos setores da Economia,
justamente o setor energético. O nosso ilustre debatedor em comum,
o eminente Senador Roberto Saturnino, aliás, elogia sua própria
obra, já que é o relator da Comissão, e dá o seu aparte. O Governo
não é incompetente, o Governo sabe o que quer. Pode a sua solução
não ser exatamente aquela solução advogada pela Oposição, mas a
solução que ele adota, o faz consciente e conseqUentemente, diremos:
dois caminhos se abrem para enfrentar uma situação cambial- não
calamitosa como aqui foi afirmado- mas uma situação cambial difícil, como difícil já tivemos em épocas anteriores e, lá sim, em termos
culamitosos porque, muitas vezes, com ameaça por nossa parte até '
de pedir moratória internacional. Pois o Governo, ante essa situação
cambial que, se transformada de calamitosa na sua conceituação,
em difícil, poderemos no momento discutir, tem dois caminhos a seguir: o adotado por Suas Excelências, na parte que toca a combustível, isto é, no racionamento, e o caminho que ele seguiu, do
desestimulo pelo acréscimo de preço. Sobre o assunto, vamos
responder item por item à proposta do MDB, agora sim, configurada como oficial, já aprovada pela sua Direção maior. E fá-lo-emos
na primeira oportunidade, já que os dados estão quase todos em nos~
sas mãos. Obtivêmo-los de antemão, quando dias atrás, praticamente, o Senador Montoro apresentou essas conclusões. Queremos, des·
de já, deixar bem claro que o Governo não é, como pode parecer pelo
aparte do nobre Senador fluminense, nem irresponsável- sabendo
que há uma solução e não a adota por pirronice - e muito menos
prisioneiro de idéias preconcebidas. A nobre Oposição tem, não uma
vez, mas várias vezes, exemplos claros de propostas por ela aqui feitas - e pela Liderança upresentadas às autoridades maiores -

haverem sido consideradas. Desculpe-nos a interrupção do seu belo
discurso que, acredito, é um trabalho construtivo que os Srs. apresentam à consideração da Maioria e das autoridades.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o
aparte de V. Ex• e o reconhecimento de que se trata de uma sugestão
concreta, fundamentada e voltada para o interesse público.
O Sr. VIrgílio Tlivora (ARENA dúvida.

CE) -

Sem sombra de

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- O que desejamos é precisamente, independentemente de julgamento de intenções,
julgar o acerto ou desacerto da medida tomada.
Em relação às conclusões gerais, aqui apresentadas, o debate
terá seguramente continuidade nas exposições setoriais que serão feitas oportunamente.
No momento, estávamos nos fixando no problema do racionamento. ou da racionalização da utilização da gasolina.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- V. Ex• acabou de usar a
palavra que me parece mais adequada: racionalização. Melhor do
que racionamento, embora todo mundo compreenda que quando se
fala em racionamento está se falando, também, em um uso racional
do combustível. O nobre Senador Roberto Saturnino disse, há pouco, que a despeito de todas as negativas, o Governo vai termmar
adotando esta providência. Estou convencido disso. E acredito que o
Governo ainda não tenha ...
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA - CE) - Permita-nos: Ruy
Barbosa já dizia- tão citado, nesta Casa- que mudar é próprio da
natureza humana.
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Claro! E ouço, aliás, com
prazer o que V. Ex• diz, porque quer me parecer que o Governo, até
agora, nunca reconheceu que tivesse errado.
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA- CE) - V. Ex• labora, não
só em equivoco - c ar comete erro - como também faz injustiça,
mais uma vez ao atual Governo que tem retificado posições tomadas
dentro de diretrizes gerais. Uma coisa são diretrizes gerais, outra, o
acompanhamento de planos e programas que o Executivo tem mudado, reconhecendo, muitas vezes, equívocos maiores ou menores, porque sempre aqui fizemos questão de dizer que o Governo não se julga oniscientc, onipresente, onipotente.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Desculpe-me. Onipotente parece que é; pelo menos tem sido.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Se onipotente fosse,
não teríamos, no momento, a dificuldade cambial que estamos atravessando.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) -Sr. Presidente; nobre
orador, que tenho a honra de apartear: já começo a ouvir uma outra
linguagem ...
O Sr. Vlrgilio Távora (ARENA - CE) freqUente pouco o Plenário. Nós não mudamos ... -

Talvez V. Ex•

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- ... mais humana, verdade
é que anunciada pelo humanlssimo representante do Estado do Ceará, que goza de privilégios especiais nesta Casa ...
O Sr. Virgillo Távora (ARENA - CE) - De ser colega de
V. Ex• e dos demais.
O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- ... especialmente nos setores da Oposição, pelo seu cavalheirismo, pela sua competência, pela sua elegância no trato das matérias.
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA- CE)- Agradecido a V. Ex•
pela amabilidade.
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porque o Governo já está começando a deixar de ser oniscientc e
onipresente.
O Sr. Virgflio Támra (ARENA V. Ex• ainda acha só onipotente ...

CE) -

Quer dizer que

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Se eu cometi alguma
injustiça, não dou a mão à palmatória; mas dou ambas as mãos.
Mas, creio não tê-Ia cometido. Volto ao assunto do meu aparte, que
está se tornando longo, contra todos os meus princípios,_ para
lembrar o que disse o nobre Senador Roberto Saturnino: que o
Governo vai terminar adotando esta medida. Eu também estou
convencido disto c creio que, se ainda não o fez, é para ele não dar a
mão à palmatória, às advertências da Oposição.
O Sr. Virgflio Távora (ARENA- CE)- Não faça esta injustiça, eminente Senador, porque convencido ainda não está ...
!CRUZAM-SE APARTES)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) campainha.)

(Faz soar a

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-~ uma conclusão minha,
nobre Senador. Dê-me licença para concluir.
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- Não há capricho do
Governo em torno desse assunto.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Dê-me licença de
concluir. Se quiser, digo assim: dê-me licença de errar. Estou
convencido disso. Mas, o que vaie acentuar agora, neste momento,
foi o que disse, ainda que ligeiramente, o nobre Senador Roberto Saturnino. 1': que as medidas tê:m a sua oportunidade e o seu modo.
O Sr. Lázaro Barboza(MDB- GO)- Muito bem!
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Uma medida adotada
hoje pode produzir um resultado; adotada com 6 meses de atraso,
pode produzir resultados maié~cos, nocivos e até prejudiciais.
Amanhã, quando a situação talvez se torne desastrosa, vir-se-á dizer
que foi adotada, afinal, a solução alvitrada pela Oposição brasileira;
e que esta não produziu os resultados prometidos, quando a medida
vem com um atraso largo, e já encontra uma situação realmente
penosa e mais difícil. O que está acontecendo agora, com relação às
viagens pura o Exterior, é a prova disto, é a prova mais eloqUente
disto. A Nação inteira receberia bem, medidas tendentes a diminuir
as despesas resultantes de viagens ao Exterior; mas o Governo parece
que escolheu a pior de todas elas.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Na opinião de V. Ex•
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Eu costumo externar as
minhas opiniões.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - E o Governo pode
ficar com a sua, também, eminente Senador.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O que não contesto; e até
seria conveniente que nem sempre conservasse a sua e adotasse
outras. Mas, o fato é este: i: que escolheu a pior, que está provocando
um verdadeiro problema social, - e vou dizer mais - um problema
nacional. Basta abrir os jornais para verificar esta verdadeira cortina
de ferro, que· à maneira daquela ·que foi levantada no coração de
Berlim. levanta-se agora, entre o Brasil e o mundo, porque o
Governo não foi capaz de adotar aquelas providências racionais às
quais aludia V. Ex•. nobre Senador Franco Montoro, quando dizia
que o problema do uso do combustível estava a exigir, senão um racionamento, - para que se não ·Venha a dizer que a Oposição está
propondo que os transportes coictivos e os gêneros de primeira neces·
sidade venham a sofrer o racionamento de combustível - a raciona-

iização no gasto desse combustível. Era apenas isto, com perdão do
orador, o que desejava dizer.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• trouxe
magnífica contribuição ao esclarecimento e à fundamentação de
nosso ponto de vista.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouço com
prazer o aparte de V. Ex•, nobre Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Franco
Montoro, não temos nenhuma dúvida em endossar, aqui, o aparte
produzido hã pouco pelo nobre Senador pelo Rio Grande do Sul,
Paulo Brossard. O Governo, mais hoje ou mais amanhã, vai partir
para o racionamento; e até a linguagem dos técnicos do Governo já
mudou a respeito. O Jornal O Estado de S. Paulo, de ontem, diz o
seguinte:
"Rio- O governo, segundo asseguram seus porta-vozes
mais autorizados, não pretende impor, ao menos por
enquanto, qualquer restrição ao consumo de combustível
com o racionamento direto, embora admita que os gastos
com a importação de petróleo estão superando as previsões,
jâ que somente no mês de maio a estimativa é de que tenha alcançado 600 milhões de dólares.
Por enquanto, o governo persistirá na tentativa de reduzir o consumo interno pela majoração dos preços, malgrado seus resultados até o momento não sejam considerados como plenamente satisfatórios e seus reflexos sobre ·o custo de
vida, notórios."
Ora, nobre Senador e eminente Líder Franco Montoro, diante
das dificuldades que o País atravessa com sua balança de pagamentos, quando o Governo chega a adotar a solução que adotou, erigindo - como disse o Senador Paulo Brossard - uma cortina entre
o Brasil e o mundo, a ponto de impedir os brasileiros da classe média
de fazer qualquer viagem ao Exterior, com repercussões as mais
terríveis, não apenas internamente, em nosso País, mas repercutindo
lá fora, de forma muito mais grave do que um plano de racionalização de consumo aqui, pergunto então: Como o Governo não vai
partir, mais hoje ou mais amanhã, para esse plano de racionamento
ou de racionalização do combustível? J;: pena que, quando o
Governo vier a adotar esse plano, poderá ocorrer aquilo que
enfatizou o Senador Paulo Brossard: jâ seja bastante tarde. E que a
culpa não seja jogada sobre os ombros da Oposição.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agradeço mais
esta contribuição a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Pediria ao nobre
Senador que terminasse o seu discurso porque o seu tempo jâ se esgotou há mais de dez minutos.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Sabe V. Ex•,
Sr. Presidente, que o tempo foi ocupado muito mais pelos brilhantes
apartes do que pelas considerações que o orador pôde fazer.
Procurarei, entretanto, atendendo ao apelo de V. Ex•, concluir estas
considerações.
O debate, Sr. Presidente, trouxe muita claridade sobre o problema e verifica-se, de forma palpável, que está havendo uma mudança
de orientação. O nobre Senador Lázaro Barboza acabou de citar um
texto do jornal O Estado de S. Paulo de ontem, em que já se fala que
por enquanto, o Governo não pretende tomar a medida. Mas, há
uma outra notícia que está também no mesmo jornal e acrescenta
uma nova informação que já era de conhecimento mais ou menos
amplo e que agora é de conhecimento público. O Governo fala "por
enquanto", mas há uma nova circunstância importante. "Sabe-se"diz a mesma noticia - "que a idéia do racionamento dispõe de
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Então já se vê, aqui, uma nova informação que confirma os dados
que tínhamos: há uma divisão no Governo. A matéria é, realmente,
de um interesse relevante. Apesar de ter sido anunciado como infalível, como inamovível, de início, esta medida, e de se ter quase que
desmoralizado a idéia da racionalização ou do racionamento, ela jâ
passa a ter, agora, defensores dentro do Governo.

as nossus estrudas ticum tomadas de automóveis, numa concentração·de tráfego que muitas vezes paralisa uma estrada durante lO
horas até, num puro passeio, o racionamento consistiria em estabele·
cer: primeiro domingo do mês, carros ímpares; segundo domingo,
carros pares, e ussim por diante. Reduzir-se-ia pela metade e a pessoa
sacrificaria, apenas, um pouco de seu conforto.
O Sr. Benjamim Farah (M DB- RJ)- Permite V. Ex• um apar-

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex• um apar-

te?

O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- Com prazer.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - São essas
pequenas medidas que têm sido adotadas em outros países e que trazem uma economia sensível ao consumo do produto.

te?
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) -Para não desfazer a boa
imagem do País rio Exterior.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Era o acréscimo que faltava. Até isso se invocava como argumento.
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Invocava, o Governo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O Governo.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O Presidente da República.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O Presidente da
República anunciou que este era o motivo. Motivo, evidentemente,
destituído de fundamento, porque as maiores nações do muQdo, como os Estados Unidos, por exemplo, adotaram um racionamento. A
Holanda, a França, os países da Europa, adotaram a racionalização
e o racionamento.
Assisti, Sr. Presidente, nos Estados Unidos, a um tipo de
racionamento diferente. Aqui, parece-me, está uma das causas do
erro incluído numa circunstância indicada na notícia publicada no
jornal de ontem:
"Sabe-se que a idéia do racionamento ... "
Aqui o importante:
" ... que seria executada mediante cupons e vinculados à
expedição de taxas ... "

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a campainha.) - Eu pediria a V. Ex• que concluísse seu discurso, pois o
seu tempo está esgotado e recebo sempre reclamações dos oradores.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr Presidente,
peço apenas permissão para ouvir os apartes solicitados. Não con·
cederei novos apartes, em virtude da informação que V, Ex• dâ.
O Sr. Roberto Saturnino (M DB- RJ)- Neste ponto, nobre Líder, não há como deixar de lembrar a observação feita pelo Senador
Paulo Brossard de que a medida - o raciqnamento, ou a racionalização- adotada há seis meses ou há um ano atrás, poderia ser aplicada através de processos muito menos drásticos do qu(l será se demorar mais. A limitação de velocidade nas estradas, a proibição de
circulação nos centros congestionados da cidade, alternativa de
carros pares e ímpares nos fins de semana, a limitação da venda de
gasolina nos postos são medidas de racionamento ou racionalização
perfeitamente suportáveis e que produziriam efeitos eficazes no seu
tempo. Se passa a oportunidade, é evidente que o racionamento terá
que ser muito mais drástico, controlado através de cupons, com uma
limitação muito mais profunda.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um apar·
te?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Pois não.

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Acho que a
PETROBRÃS não tem necessidade de fazer racionamento nem de.
aumentar preço, porque ela está muito rica. Tanto que os diretores
ganham salários altíssimos conforme foi denunciado por um
representante da própria ARENA, não por nós. Se paga aqueles vencimentos, é sinal de que tem muito dinheiro. Hã poucos dias; houve a
denúncia de um professor, jornalista e ex-Diretor do DASP, de que
·altos dignitários da Administração Pública estariam percebendo
remuneração também pela PETROBRÃS. Quer dizer, desempenhando funções fora da instituição e 'estão recebendo por lã. f: sinal de que a PETROBRÃS tem muito dinheiro. E a PETROBRÃS
tem muito dinheiro para gastar com gasolina, tanto que cada Ministro dispõe de um avião privativo. Não me retiro aos Ministros miii· '
tares que, por questão de estratégia, muitas vezes precisam se deslocar rapidamente daqui para os mais diversos locais. Mas não entendQ por que os Ministros Civis não podem viajar em avião comercial.
Para que avião privativo para os mesmos? Vou citar um fato concreto: ao tempo do Governo do honrado Marechal Castello Branco,
como Deputado viajei muitas vezes, de Brasília ao Rio, do Rio a São
Paulo, em companhia de ministros; lembro, por igual, que o Chefe·
da Casa Militar, um dos homens de maior responsabiiidade:do Governo, que não era outro senão o atual Presidente da República,
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
General Ernesto Geisel, S. Ex• viajava em avião comercial, entrava
aparte?
em contato com os passageiros, nilo tinha medo dos riscos e não se
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ~poupar; gas· dava ao luxo de ter um avião particular. um avião particular para
tar menos. Um outro tipo de racionamento adotado em outros . cada Ministro, talvez nté mais, é sinal de que a PETROBRÃS tem
puíses, e que é sugerido pelo Delegado da ARENA em São João da muito dinheiro, está muito rica, está inchada de dinheiro, como dizia
Boa Vis tu, mandado ao Ministro competente do Poder Público e pu· Bernardo de Vasconcelos.
blicado nos jornais, é no sentido de que se faça racionamento a
~de se estranhnr que, nu hora em que o Presidente fala em.pou·
exemplo do que se fez cm outras nações. Nos fins de semana, quando pança, estejumos esbanjando, através dessas aberturas, dessas tissu·
· Em uma outra alocução do Ministro das Minas e Energia e
numa declaração do Senhor presidente da República dizia-se que o
racionamento acarreta burocracia.
Ora, não é esta a única forma de racionamento. Está havendo
um equívoco na colocação do problema. Os países que, racionalizando o uso da gasolina, chegaram até ao racionamento, estabeleceram,
não um cartão de racionamento para cada pessoa, mas processos diferentes, que é preciso lembrar e que podem ser adotados no Brasil.
Nos Estados Unidos, por exemplo, durante muito tempo- não sei
exatamente o prazo em que perdurou esta medida - as bombas de
gasolina só serviam cinco galões de gasolina ..Fui testemunnha deste
fato, Sr. Presidente, Estava na Universidade de Yale, onde se
diplomava um de meus tilhos e havia um grupo de professores brasileiros que ia me acompanhar até o aeroporto. Eram 5 automóveis;
mas, iembrados do racionamento, imediatamente fizeram um entendimento: em lugar de irmos com 5 automóveis, vamos as 6
pessoas num único automóvel porque há um racionamento.
O racionamento tem a importância e a conseqUência muito
significativa de criar uma consciência de que é preciso reduzir o gasto, que é o interesse nacional desta medida.
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---268com a alta sistemáticu dos cumbustfvcis, os I00 milhões de brasileiros que não possuem automóveis, vilo pagar por cerca de 3
milhões que possuem carros c muitas vezes 2 a 3 verculos por famfliu'l
Senhor Ministro, quando a balança de pagamentos de uma nação
está cm deficit, o povo aplaude medidas corajosas e até drásticas. Nu
minha opinião, o caminho certo é' simplesmente proibir aos sábados
e domingos que veiculas particulares saiam às ruas, pois, quem
quiser viajar nestes dias tem à sua disposição, ônibus, ferrovias c
taxis.
Racionar gasolina é perigoso, traz o cambio negro e o enri·
quecimento ilícito desmoralizante; haja vista o que ocorreu na última
guerra. Para economizar gasolina os automóveis precisam ficar
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a cam· nas garagens, caso contrário o câmbio negro virâ implacavelmente.
painha.) Pediria ao nobre Líder que ajudasse a Mesa a cumprir o ReDurante a Revolução Francesa o infrator do racionamento era
gimento Interno.
punido com.a guilhotina e muitos franceses morreram guilhotinados
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente, · e o governo fi:a~assou totalmente.
A política de preços altos é contra o povo Senhor Ministro, ela
limitei-me a conceder os apartes que me foram solicitados.
poderâ trazer sérios problemas para o seu próprio governo". Elyseu
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os apartes mostraram uma
Freitas Valie Germano,
dezena de medidas concretas, efetivas, que podem ser tomadas para
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
diminuir o uso e o consumo da gasolina, sem trazer, como
ao nobre Senador Virgílio Távora, como Líder.
conseqUência, a elevação do custo de vida.
Lembro ainda que o. Brasil talvez seja o único País do mundo
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Lfder,
que transporta gado de caminhão. A Empresa Brasileira de Correios pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presie Telégrafos acaba de aumentar a sua frota de caminhões para
dente, ouvimos com atenção as enunciações da direção maior do
entrega de correspondência. Tudo isto implica em aumento de
MDB, consubstanciadas naquilo que chama o seu Plano Energético.
Vimos que o Plano Energético, em última anâlise, é composto
despesas, em aumento do consumo de gasolina.
O próprio Governo deveria dar o exemplo e, acima de tudo,
de uma série de itens, muito dos quais jâ absolutamente em plena
determinar uma medida concreta para a redução do consumo desse
execução pelo Governo. Sobre isso deter-nos-emos na próxima
produto que está pesando terrivelmente em nossa balança comercial,
ocasião que assomarmos a tribuna.
em nossa balança de pagamentos, provocando conseqUências terrí·
Sr. Presidente, parece-nos que essa enunciação era como que um
veis para a população de nossa terra.
prólogo para vir S. Ex• discutir o problema do racionamento de
Com essas considerações, Sr. Presidente, queremos solicitar ao gasolina, do racionamento do combustfvel. E ouvimos, entre as afirGoverno que não retarde essa medida que deve tomar e que a tome mativas de S. Ex• e os apartes que o apoiavam, algumas afirmàtivas
sem receio de reações que possam parecer contrárias aos interesses que nos deixam verdadeiramente estãticos. Gostarfamos que alguém
do seu Partido.
nos mostrasse, dentro da relativa insciência que temos do assunto,
A medida que o Governo acaba de tomar, em relação ao turis- pois conhecimento dele apenas possufmos pelos livros, que todo o
mo. é uma prova de que providências são necessárias para equilibrar problema se situasse em termos de cortar, por exemplo, os aviões
a balança de pagamentos, para diminuir o dispêndio de divisas. Mas ministeriais.
a medida ora adotada é inadequada aos seus fins. Os apartes demonsEsses aviões ministeriais, Sr. Presidente c Srs. Senadores- não
traram claramente que, sem o debate, o Governo trouxe, unilateral- hã nenhuma ironia no que vamos dizer- são jatos executivos, não
mente, medida das piores para toda a população brasileira.
usam gasolina, usam simplesmente querosene. E que do nosso conheNo momento em que o MDB aponta as suas sugestões concretas cimento seja- hã pouco discutimos e muito isso, nesta Casa- não
para a política energética, quero destacar a urgência imperiosa de se destila um barril de petróleo em que, pelo seu próprio processo,
uma medida drástica para redução do consumo de gasolina pela não haja uma participação mfnima de querosene, seja o querosene de
população brasileira.
aviação, seja o querosene comum.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
Segundo, Sr. Presidente, o Executivo tem tomado medidas
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MON- objetivas e concretas para redução do consumo do petróleo, que não
se destina só à gasolina. De cada barril de petróleo, nós temos uma
TORO EM SEU DISCURSO:
média percentual- jâ vimos aqui na sessão passada- de 27%, destiRACIONAR A GASOLINA
nado à gasolina. Pode-se aumentar, diminuir essa percentagem, con·
forme
o tipo da refinaria e ao seu destino não resta a menor dúvida.
"Senhor Redator:
Mas temos também um dispêndio grande de óleo combustfvel, no
O eminente Ministro Armando Falcão solicitou, na edição de 21
do corrente, a opinião de jornalistas sobre da oportunidade da polí- item petróleo.
Se os dignos membros da Oposição tivessem prestado mais
tica do Governo de restringir o consumo através de preços altos de
petróleo. Procurando colaborar com as autoridades, aqui vai o atenção ao discurso do seu eminente Colega, representante por
ponto de vista de um agricultor do interior de São Paulo, após uma Goiâs e à contradita que fizemos - cujos dados vamos aqui usar
ligeira pesquisa. O preço alto da gasolina, deve diminuir o consumo, para fazer bem ciente nosso ponto de vista sobre o racionamento mas por outro lado a ARENA no próximo pleito estará em sérias veriam, inclusive, o que se despende em óleo combustfvel, não só uti·
dificuldades pela alta do custo de vida. O Ministro·das Minas e Ener- Iizado nas fábricas de cimento, na siderurgia, para citar só dois
gia tem o exemplo da alta do petróleo provocada pelos produtores desses casos.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não hã um desses setores
árabes, quando triplicaram o preço do petróleo no mercado inter·
nacional, gerando uma crise mundial sem precedentes, envolvendo a que possa ser apontado, sobre o qual o Governo não tenha
todos numa innação altamente nociva para aqueles que dependiam procurado aluar para diminuir o consumo de petróleo. Não é
da importação de energia. Serâ que os assessores e o próprio Minis- possfvel reduzir o problema apenas à questão de gasolina, quando o
tro não percebem o grande desperdfcio de gasolina nos sábados e racionamento e a poupança têm que ser encarados em termos muito
domingos no Pafs inteiro, serâ que Sua Excelência não pensou que mais largos.
ras, como os aviões particulares para os Ministros. Como disse, faço
uma ressalva em relação aos Ministros militares que, num Pafs conti·
nental como este. precisam se deslocar para uma fronteira, para
qualquer lado, ou para uma reunião de magna importância em favor
da segurança. Quanto a avião privativo para uso dos Ministros civis,
não somos tão ricos assim, para nos darmos a este luxo. S. Ex•s podem voar em aviões comerciais, não há perigo, e não devemos fazer
essas despesas. Se é por questão de segurança, nos aviões comerciais,
em que viajamos, S. Ex•s terão a segurança do próprio povo, porque
o povo brasileiro é bom, simples. solidário, e, quando está presente
uma autoridade, dá tudo de si para defendê-la.
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-269Vamos adiante, Sr. Presidente. ~ preciso lembrar o verdadeiro
subsidio que é dado, hoje cm dia, às indústrias que utilizam como re·
dutor, nilo o óleo, mas o carvão nacional, o vapor de carvão.
Tudo isso silo medidas a respeito das quais vamos trazer dados,
porque detestamos ficar só na eloqUência que, aliás, não· é nosso
forte, (Não apoiado!) para mostrar a V. Ex•s que o Governo nllo é
irresponsável como a nobre Oposição está querendo aqui pintar. Se
estivesse convencido de que o racionamento era a solução melhor, o
Governo o determinaria, porque, se há um Governo que não teme
impopularidade quando toma medidas, a seu ver, justas c certas, é
este.

e, no caso setorial, aquele outro pcrcutivo pelo eminente Senador
Franco Montoro, qual seja o do racionamento. Mas não poderíamos
deixar de respigar uma afirmativa dessas,
Com prazer, ouviremos o eminente Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - V. Ex• falou em seca.
Até hã pouco não havia seca, havia falta de chuva, na palavra minis·
teria!.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Perfeito. ln i·
cialmcnte, há falta de chuva. Se estas se prolongam existe a seca, em i·
nentc Senador. Neste ponto não pode haver a menor contestação
porque, eminente gaúcho, nós somos, senão entendidos, pelo menos
Nilo vamos nos privar do prazer do aparte do eminente Senador sofridos no assunto. E não há um nordestino, por mais apaixonado
por Sergipe, que hoje está muito contente com a solução do potássio.
que seja, que vá contestar o que estamos afirmando a V. Ex•
Dizíamos, Sr. Presidente, que este é um Governo responsável.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Realmente, Excelência,
Se estivesse convencido da absoluta necessidade do racionamento,
estou muito contente pela meia solução do nosso potássio.
na forma propugnada pela nobre Oposição, tomaria essa medida.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA - CE) - Um mo- Passa pela cabeça de alguém que- até por mero princípio de moralimento, Sr. Presidente. Esta Oposição é incorrigível. Dá-se a solução dade e de respeito a si mesmo ...;.. o Senhor Presiderite da República,
que ela deseja e ainda diz meia solução. Vamos ouvir o aparte.
com medo de maior ou menor popularidade, iria deixar de empregar
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Somos da terra de São esse meio? Daí a ênfase que damos a este ponto, embora não
Tomé- estamos pagando para ver. Estou regressando daquela terra gostemos de fazer pronunciamentos enfáticos neste recinto. Estimaque, realmente, está meio contente com a solução do potássio. O que mos muito mais examinar números e calmamente sobre eles discutir.
nós do MDB desejamos não é discutir se o Governo está gastando Mas queremos chamar a atenção dos Srs. Membros da Oposição
para o seguinte: se hã um homem que não cultive a popuiaridade e
querosene ou gasolina, ambos derivados do petróleo.
que seja capaz de tomar as soluções, por mais impopulares que elas
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE):- Não fomos sejam, por menos aceitas pela coletividade, desde que convencido de
nós que trouxemos o problema do querosene à baila, foi o eminente que esse é o melhor caminho, este homem é o General Geisel, que
Colega de V,· Ex•
dirige os destinos da Nação.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) -·Gostaria apenas de lemO Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Permite-me um aparte,
brar que, tive ciência de que o povo do Nordeste está saqueando
nobre Senador?
para comer; O que o MDB está querendo do Governo é que entre
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer.
nesse espírito de crise nacional. Lá no Nordeste, enquanto víamos na
televisão "O Homem de Seis Milhões de Dólares", soubemos que o
O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Virgflio
Ministro comprou uma casa de seis milhões de cruzeiros.
Távora, V. Ex• gosta muito de números, eu vou aqui tentar numerar.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Presiden·
te, veja o que a paixão, muitas vezes de espíritos mais lúcidos, como
o do eminente representante do pequeno e heróico Estado, traz à
baila.
Primeiro: estava-se discutindo o racionamento. S. Ex• diz que
estão saqueando no Nordeste. O Senador Mauro Benevides nllo está
presente, mas podemos afirmar que não houve saque nenhum, a não
ser na imaginação de quem assim mandou a notícia. O que é melhor,
foram prontamente atendidas aquelas reivindicações, em termos
humanos.
Seca não é culpa nenhuma de Governo. Seca existe desde que o
Nordeste é Nordeste.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Por isso mesmo é culpa
do Governo.
O Sr. Paulo Brossard (MDB aparte?

RS) -

Permite V. Ex• um'

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Já
atenderemos a V. Ex•
Depois, Sr. Presidente, falando ainda em racionamento, afirma
S. Ex• que, numa época dessas, o Sr. Ministro da Fazenda foi comprar uma casa de seis milhões de cruzeiros. Muito bem. Sabem
V, Ex•s que o Ministro da Fazenda, cuja Pasta foi uma das últimas a
se deslocar para Brasília, nllo tinha casa até então. Morava por prazo
determinado, na casa do Presidente do Banco do Brasil. Para ter
uma casa, como todos os demais seus colegas, de duas, uma: ou
compraria um terreno na Península e ia construir sua casa, ou adquiria uma casa construída.
Sr. Presidente, consideramos isso nonada, dentro da complexidade do problema que estamos aqui enfrentando - o energético -

o meu aparte.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Já vimos que
temos um adepto nos números. Os números nem sempre concordam,
mas temos um adepto.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO) - Começo a seguir os
caminhos de V. Ex•
O SR. VIRG1LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Já vai bem a
Oposição. (Risos.)
O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- N9 1:v. Ex• reconhece
que a política de tentar deter a tendência de aumento de consumo, à
base dos altos preços, não deu até aqui qualquer resultado. Certo?
O SR. VIRG[LIO TÁVORA (ARENA -CE)- Não.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO) - Mas o próprio Governo reconhece, Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Permite nos
dizer,· eminente Senador, deu! Desculpe estarmos afirmando assim:
Pois diríamos que aumentou mas não fora ela, muitíssimo maior,
seria a taxa de incremento desse consumo.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO) - Até agora ela provou
ser ineficaz.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) -·Perdão. Veja
o incremento dos anos anteriores e veja o atual, e V, Ex• não pode
julgar por um.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Provou ser ineficaz;
já no mês de maio, no mês passado portanto, nós chegávamos a
600 milhões de dólares gastos em importação de óleo.
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gasolina. Já seria um grande êxito se conseguíssemos economizar
20% do total. Como a gasolina entra, nos gastos de combustíveis
líquidos, na percentual de 30, nós teríamos uma economia final de
O Sr. Lbaro Barboza (MDB - GO) - O óleo não subiu, não
20% sobre 30%, ou seja, depois de ingentes esforços, diminuiríamos
teve alta,.,
meia dúzia por cento do consumo. Cortando, por exemplo, os aviões
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Muito obriga- dos Ministros, conseguindo o mesmo com os empresários partido, nobre Senador.
culares - quem sabe a Oposição nos daria uma fórmula que
também cancelasse os aviões dos executivos que eles usam à vontade,
O Sr. Lbaro Barboza (MDB- GO) - O óleo não subiu, repitambém a jato e, também, a turbo-hélices que, também, por seu turto, não teve alta nos preços internacionais deste ano. Pelo contrário,
no, consomem querosene - nós paralelamente, estaríamos correndo
alguns países da OPEP chegaram a baixar, até significativamente, o
um risco muito sério, neste País como em vários outros. Era que a
preço do barril de petróleo. E, conseqUentemente, os efeitos da alta fraude, que é permeável a esses processos, poderia tornar prade preços dos combustíveis são danosos, estão aí patentes no custo
ticamente nula toda a série de medidas adotadas, visando obter a
de vida, inclusive até como fator de realimentação da inflação. Nós
economia. Por exemplo: fala-se em permitir que as chapas de terchegaremos, ao fim deste ano, nobre Senador, com inflação a média minação par pudessem ser livres, num dia, ou nos dias pares, por tande quanto? De 55 ou 57%, a continuar as tendências atuais. E per- tas semanas, e os ímpares nos dias ímpares, e assim por diante. Ocorgunto a V. Ex•: Vamos continuar subindo o pr~o do petróleo, para re que, desgraçadamente, teríamos que enfrentar problemas de câmtentar deter o avanço do consumo? E o que será feito do homem que bio negro, de chapa fria, ou daqueles que têm dois automóveis e que,
trabalho, do operário, aquele que vive do salário mínimo, c que não naturalmente, podem ter um com chapa ímpar e o outro com chapa
ganha o suficiente para comer, nobre Senador? Qual a solução que par, o que é perfeitamente possível, e que não seriam atingidos na
V. Ex• dá para o problema?
medida geral, que seria, portanto, injusta a partir do momento
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Terminou o que atingisse uma só pessoa ou apenas a um grupo.
aparte? Inicialmcntc, vejam Srs. Senadores, talvcs até um pouco antiO Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Eu. estava falando ...
parlamcntarmcntc, demos um "muito obrigado" no meio do aparte
de S. Ex•, quando falou da importação, cm maio, ter sido tão grande.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Eu lastimo não poFoi, e foi absolutamente certa, pois o que a PETROBRÃS fez, es- der ouvir·v. Ex•, porque estou dando um aparte. Teria, realmente,
tourando os limites que o próprio Governo havia assinalado para muita alegria de poder ouvi-lo, mas como estou dando um aparte o
ela, foi ante a eminência da OPEP aumentar os preços, ela, com to- Regimento me impede, me faz surdo às palavras de V. Ex•, o que é
dos os recursos que possuía adiantou compras que teriam que ser uma tristeza para mim. E creio mais, nobre Sr. Senador Virgílio Táestendidas durante o ano. Isso é facílimo de V. Ex• conferir. ~um da- vora -, creio na honestidade dos meus companheiros da Oposição
do para o qual não precisa haver contestação, se está certo ou erra- aqui nesta Casa, mas suponho que se o Governo viesse atender a redo, é só esperar as compras que ela vai fazer nos meses seguintes.
comendações tão insistentemente feitas por ele, e estabelecer um regime de racionamento de combustíveis líquidos - que teria que ser
Mas eminente Senador, todos nós estamos à procura da mclbor drástico, para causar algum efeito-. pois acabei de provar que apesolução. 'Isso é o. que queremos fazer compreender na nossa lin- nas meia dúzia por cento seria o resultado de 20% de economia em
guagem de técnico c de militar de antigamente, talvez uma linguagem gasolina- repito, creio nos meus colegas, mas duvido que o partido
rude, que não tem floreios, ou que envolvendo, às vezes, idéias pouco de S. Ex•s não explorasse este fato, à beira das eleições, exatamente
agradáveis, torna-as receptivas, dizemos: o Governo, se convencido contra o Governo e contra nós.
estivcsse·.da adequação da medida do racionamento, podia· a casa vir
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um aparque essa
.abaixo,
.
. .. era a solução adotada.
te?
· O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Pérmite v: Ex• uni
OSR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- V. Ex• sabe.
aparte?
que .não negamos apartes, aqui, a ninguém.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Ele precisa ouvir mais a
voz do povo e dos cientistas.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) -O próprio Governo,
toda a argumentação feita cai por terra, quando se sabe que o GoO SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- V, Ex• tem verno quer a redução, e está trabalhando por isso. O problema é
sua opinião sobre a voz do cientista, sobre a voz do povo. O Gover- saber se essa redução será melhor atingida com a elevação dos preços
no, colhendo a voz do povo, colhendo a voz dos cientistas, co- ou com a racionalização do uso. Quero acrescentar que a proposta
lhendo, enfim, as suas próprias observações, toma uma decisão não do MDB não é apenas a da racionalização da gasolina, mas a utilialeatória, mas à base de raciocínio frio, de raciocínio de um homem zação de uma série de outras fontes de energia, que não têm sido deque, no dizer de De Gaulle, "como chefe é solitário na decisão".
vidamente consideradas, como o álcool, a energia solar, o aproveitamento da lenha, do carvão mineral; enfim, toda esta série de depoiConcedemos o aparte ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
mentos que o MDB foi colher no meio dos professores univúsitârios
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Nobre Senador de todo o Brasil, e que mostram um fato inegável, sem julgar a honoVirgílio Távora, devo começar confessando a V, Ex• o meu começo rabilidade de ninguém. Não adianta, a uma discussão, discutir se
de desalento, quando vejo o rumo que certas discussões tomam. Não Presidente é honesto ou desonesto: Todos reconhecemos a honesé a primeira vez, realmente, que aqui se fala, como se fosse um gran- tidade do Presidente, os seus bons propósitos, a sua reta intenção,
de argumento, cm favor du diminuição dos gastos cm combust!veis lí- mas isso é de todos nós; todos nós temos a mesma reta intenção e
quidos, que não deveria existir avião para transporte privativo dos somos honestos. O problema é verificar se a medida é certa ·ou
Ministros de Estado. O equívoco que, realmente, V. Ex• já analisou errada. E todos sabemos, que por influências internacionais, que são
tem sido repetido aqui mais de uma vez, mas é de muito menor incontestáveis, a pressão é para que se desenvolva a indústria
significância.~ de se confundir que o consumo dos aviões ajato é de automobilística, que se consuma gasolina, que se importe petróleo, e
gasolina quando, na verdade, é de querosene. Não daria tanta em lugar de uma tecnologiu nacional, utilizem'os u tecnologia
significância ao fato, porque preferiria discutir em termos um pouco estrangeira. Vou dar a V, Ex•,. um dudo objetivo, sem discutir a
mais amplos. Uma política de contenção, que fosse feita com grande intenção de ninguém: "Das pesquisas tecnológicas que hoje se fazem
êxito, poderia chegar, por exemplo, a economizar 20% do total de no mundo, 98% do total é gasto nos países industrializados,, e apenas
do.

-2712%, no conjunto de todos os países da América Latina, Ásia e
África". Este é o quadro. Nilo· vou culpar a ARENA ou o atual Presidente da República ou a Revolução ou os governos revolucionários, por este fato, o fato é mais sério e mais grave; vamos
alargar a nossa discussão e reconhecer que esse desenvolvimento
dependente, em que o Brasil tem vivido há muitos anos, precisa ser
seguido de uma tomada de consciência, e adotarmos medidas que
correspondam à nossa realidade, às nossas necessidades e aos nossos
materiais. Para a Europa, por exemplo, o álcool é impossível, porque
para o álcool é preciso grande extensão de terra, muito sol, muita
mão-de-obra. ~ o que nós temos e eles não têm. Daí a necessidade de ·
uma tecnologia própria. Este fato é incontestável. E é em função
desta verdade que o MDB propõe uma política nacional de energia.
Não vamos reduzir a nossa proposta à simples medida ocasional e
incidente, mas justa, de que os Ministros não andem exclusivamente
de avião. Porque esta é uma inovação. V. Ex• 'foi Ministro como eu, e
até o governo passado os Ministros andavam normalmente em
aviões comerciais, o que era mais económico, e mais democrático.
Por que não voltar a esta prática? Não queira V. Ex• defender o
Governo a todo o transe. Posso dizer a V. Ex• que uma boa parte
dos atuais Ministros desejariam que essa medida fosse tomada, para
poderem viajar em aviões comuns. Peço descuplas a V. Ex• pela
extensão do aparte ...
O SR. VIRG1LIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• já
terminou o discurso paralelo?
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - ... mas tive necessidade
de recolocar o problema nas suas dimensões gerais, porque ele estava
caindo para um picadinho, para uma diminuição da grandeza do problema, que não condiz com a seriedade e gravidade da questão.
O SR. VIRG1LIO TÁVORA (ARENA-CE)- Sr. Presidente, testemunhe V. Ex• que vamos conservar o mesmo nível de
debates, esquecendo algumas das últimas expressões proferidas pelo
eminente Senador Franco Montoro, cujo calor oratório talvez
o tenha feito ir um pouco mais além do que desejava dizer. Não descemos a "picadinhos", quem citou a palavra "picadinhos" não foi o
orador.
Vamos, então, Sr. Presidente, apenas, em ficando na altitude
que gostaríamos que o debate fosse, dizer que aqui foi citado, por
exemplo, o álcool, como se o Governo não tivesse entrado no plano
do álcool. Fê-lo não com conversa, mas com ações.
Vamos, apresentar alguns dados, aqui, Sr. Presidente, atendendo a "V. Ex• de raspão, porque pretendemos responder quando
inscritos - e portanto dispondo de mais tempo - a esses diferentes
itens aqui percutidos, inclusive as sugestões apresentadas pelo
eminente L'ider do MDB em nome de seu Partido, que são, nada
mais nada menos, algumas excluídas, aquilo que o Governo está
fazendo.
Mas, Sr. Presidente, S. Ex• fala em plano do álcool, como se o
Governo não tivesse feito o esforço. Sabem os senhores quanto, até o
fim deste ano, terá gasto o Governo no incentivo ao álcool? A esse
aumento da produção do álcool? Um bilhão e seiscentos milhões
de cruzeiros, garantindo no ano que vem, já uma produção de um
bilhão de litros.
Passemos adiante .. Até o dia de hoje, temos - e vamo-nos
permitir ver, aqui, os dados - aprovados 38 projetos e, até o fim do
ano, teremos 60. Até o dia de hoje, esses projetes têm um montante
de recursos a ele apertados de 934 milhões de cruzeiros. Como,
senhores, em sã consciência, dizer-se, apresentar-se outras fontes,
que devem ser, que não a gasolina, como se o Governo não a elas estivesse dando a devida atenção?
E, assim, repetimos Sr. Presidente, essas diferentes fontes
apresentadas pelo honrado Partido da Oposição serão aqui discutidas, uma por uma, e mostrando que ci Governo está dando uma
soluçilo globalizante para este problema.- que realmente deve ser
preocupação da ARENA e do MDB - qual seja a nossa dependência energética, ainda acentuada, do exterior, da ordem de 40%.

Eram estas as declarações iniciais que tínhamos que dar, Sr.
Presidente, escusando-nos pela ênfase que não gostamos de emprestar a nossos discursos. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, e nobres Srs.
Senadores:
Dias atrás, usando da palavra, nós tecemos algumas críticas ao
Governo do Estado de São Paulo. Naquela oportunidade, levantando o problema da Associação Paulista dos Empreiteiros de Obras
Públicas, lamentávamos a maneira como o DERSA, que é o órgão
encarregado de construções de estradas do Governo de São Paulo,
estava . encaminhando um edital para a construção da importante
Via Norte, no seu primeiro trecho, que deve ser de aproximadamente
I00 km e que ligará a cidade de São Paulo à Campinas.
E a reclamação, Sr. Presidente, era de que o DERSA, provavelmente, estaria realizando uma concorrência de tão alta monta,
com cartas marcadas, para que grandes empresas vencessem essa
determinada concorrência.
·
Diazia, então, que foram estabelecidos cinco trechos de 20 km e
que, exatamente, poucas firmas, em todo o Brasil, têm condições de
um capital de duzentos milhões de cruzeiros para ingressar- como
de fato ingressaram- na concorrência a que estamos nos referindo.
. Dias depois, lemos nos jornais de São Paulo declarações do
Engenheiro Luiz Roberto Marri do Amaral, que é exatamente o
Presidente do DERSA, justificando a tuação daquele órgão do
Governo do Estado. Disse que, realmente, o Governo de São Paulo
pretendeu que àquela concorrência acorressem firmas grandes, com
saúde económica-, disse ele, - e mais, com saúde financeira, realmente em condições de realizar a obra no prazo de vinte e seis meses,
que é a intenção do Governo do Estado de São Paulo.
Mais ou menos na mesma oportunidade, no Encontro Nacional
de Presidentes de Sindicatos e Associações de Classe da Construção, realizado em Salvador, a Câmara Brasileira da Indústria e da
Construção, os Sindicatos e Associações de Classe da Indústria da
Construção enviaram um telegrama ao Senhor Presidente da República, vazado nos seguintes termos:
Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Sindicatos e
Associações de Classe da Indústria da Construção reunidos
em Salvador, face a atual conjuntura falta de obras
especialmente no setor rodoviário provocando ociosidade
equipamentos e homens dezenas de empresas solicitam Vossa
Excelên'cia providências sentido reestudar caso licitação
construção Via Norte a se realizar dia'31 de Maio, DERSADesenvolvimento Rodoviário S/ A., que limita posibilidade
trabalho apenas algumas empresas trazendo também- preocupação ferir aspecto moral contratantes já escolhidos· previamente.

HoJe, Sr. Presidente, estamos voltando rapidamente ao assunto
para mostrar mais dois aspectos à consideração desta Casa e sereiri
alinhados àqueles que trouxemos, em nome da Associação a que me
referi, por entender que o interesse do Estado de São Paulo deve ser
tratado pela sua representação nesta Casa.
.
O primeiro é, ao que tudo indica, que realmente o DERSA quis
que a concorrência ficasse adstrita àquelas empresas. E foi longe,
muito mais longe, Sr. Presidente; quando, por ocasião do edital que
publicou, o DERSA especificou que as firmas que poderiam
participar na concorrência deveriam ter um capital de 200 milhões de
cruzeiros até 31 de 12 de 1975, meses antes da abertura da referida
concorrência. Realmente, talvez com a intenção de impedir que
novas firmas pudessem - firmas que aumentaram o seu capital no
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-272início deste ano- também, ter o direito legitimo de concorrer àquela importante: obra viária do Estado de São Paulo.
O outrc' aspecto é o seguinte: o argumento usado pelo DERSA.
por subjetivo. podemos até entender e compreender: pretende que a
obra scia executada por grandes empre.~as que tenham saúde
econômiea e financeira. talvez num principio de economia de escala,
para beneficiarem, em última análise, o Governo e o Erârio público
de São Paulo.
Entretanto, Sr. Pre.~idente - e é exatamente por isso que
estamoos voltando ao assunto ne.~ta Casa - parece que não será
levada em consideração que não haverá lucro, por parte do Governo
do Estado, cm empreitar e.~ta obra para grandes empresas. Como
dizia. talvez tenha o DERSA, querido contratar obra de tamanha
importáncia com grandes empresas para que houvesse lucro através
do principio de: economia de escala que, realmente, poderia trazer
benc:ficios ao Estado de São Paulo. No entanto, os preços do
DERSA. que serviram à planilha da concorrência, são superiores aos
preços do Departamento de Estradas de Rodagem, em cerca de 50%.
Ora, se pequenas empresas constroem obras pequenas, a
determinado preço unitário, evidente que, grandes empresas,
realizando grandes obras terão preços menores. No entanto, isso não
acontece. Sr. Presidente, ocorre exatamente o contrário.
A Associação Paulista de: Empreiteiros de Obras Públicas
distribuiu um documento no qual esclarece a situação. Limitar-me-ei
a falar a respeito de alguns itens que demonstram, atrav~ desse
documento que realmente os preços do DERSA são superiores aos
do DER.
Nos itens:
Limpeza- preço DERSA. 264,86% superior ao preço DER:
Transporte- preço DERSA 54,15% superior ao preço DER:
Compactação-· preço DERSA 60,65% superior ao preço DER:
Brita graduada - preço DERSA 43,59% superior ao preço
DER:
Concreto. de 150 kg- preço DERSA 42,60% superior ao preço
DER:
Formas de concreto- preço DERSA 56,14% superior ao preço
DER:
Cerca- preço DERSA 58,40% superior ao preço DER.
Portanto, Sr. Presidente. para juntar aos argumentos que já
trouxemos a esta Casa - com base em informações da Associação
Paulista de Empreiteiros de Obras Públicas. e do noticiário da
Imprensa- estamos trazendo mais estes.
Temos. como já referimos anteriormente, a maior consideração
pela pessoa do Governador de São Paulo: sabemos que se trata de
um homem digno. que realmente é honesto e que, de maneira alguma
compactuaria com nenhuma negociata sob a sombra do seu Governo.
Entretanto, estranhamos que os preços do DERSA, em termos
de economia de escala, deveriam ser menores e acontece exatamente
o oposto: preços do DERSA, grandes obras, grandes empresas e
preços maiores.
Quero crer que o Erllrio público do meu Estado está em
desvantagem e gost:triamos que o Governo do Estado de São Paulo
prestasse esclarecimentos para que pudéssemos, realmente,
compreender o que está ocorrendo com essa obra que reputamos
bastante importante para o nosso Estado e para o nosso País.
O Sr. Otlo Lehmann (ARENA - SP)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Com muito
prazer.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Prestarei, com muita
satisfação, esses esclarecimentos que V. Ex• está pedindo. Vou-me
in~crever para, na primeira oportunidade, dar a informação que
tenho, já cm mãos, a esse respeito.

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Agradeço uo nobre novo colega nesta Cusu, o ilustre Senador Otto Cirillo Lchmann,
n intervenção no sentido de - como representante da Alianaça
Renovadora Nacional do meu Estado - obter dados que, pura
S. Ex•. evidentemente são mais fáceis junto ao Governo do Estado e,
nssim, esclarecer esta Casa a respeito dessa matéria.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Desde já desejo esclarecer a V. Ex• que não é o Governo do Estado. ~ a DERSA que vai
dar os elementos, porque é Sociedade de Economia Mista que não
tem dependência direta do Governo do Estado, embora funcione
com capital do Estado.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Somente para
esclarecer a V, Ex•: A DERSA tem dependência direta do Governo
do Estado de São ·Paulo, tanto que seus diretores são nomeados pelo
Governador e o órgão pertence ao Governo do Estado de São Paulo.
Evidentemente que se trata de uma empresa pública o que é muito
comum hoje nos Governos Estaduais, e municipais, porque facilita
realmente os empreendimentos de obras públicas. Mas, realmente
trata-se de um órgão ligado diretamente ao Governador do Estado.
Agradeço sinceramente ao nobre Senador, pelo esclarecimento
que S. Ex• deverá prestar a esta Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Marcos Freire, por cessão.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As hordas mouras tornaram-se célebres na Europa, sobretudo
na Península Ibérica, durante a Idade Média. Os infiéis praticavam
toda sorte de violência contra os cristãos, ao enfrentar os povos a
que se contrapunham.
Num fenômeno simbiótico e ininteligível aos comuns dos
mortais, elas parecem ter se transplantado no tempo e no espaço.
Depois de séculos de suas famosas façanhas, ressurgem estilizadas
em terras de Pernambuco e, como no passado, pelo abuso e prepotência aonde chegam, vão se tornando celeremente célebres, no Brasil de
nossos dias.
Sim, hã hordas mouras em Pernambuco! Elas se espalham a toda
hora e em todo lugar. Já não é mais preciso haver reuniões de políticos adversários para elas se manifestarem. Em repouso, durante períodos tão longos, as hordas mouras precisam recuperar o tempo
perdido. Pouco importa que tenham que extrapolar os limites territoriais de Pernambuco. Para a insânia e a truculência não existem .obstáculos.
Abramos os jornais. Aqui estâ o Correio Brazlllense do último
dia 14. Em primeira página, sua manchete:
SEQÜESTRO - Brasllia, quarta-feira, 8,30 horas, no
Setor Comercial. Três homens arrastaram o comerciante
Aristóteles Machado de Queiroz para uma Varlant amarela.
O Deputado Álvaro Gaudêncio esteve, ontem, no gabinete do Ministro da Justiça para denunciar a Falcão e pedir
providências para um caso de seqUestro. O seqUestrado, o
comerciante Aristóteles Machado de Queiroz, primo de
Gaudêncio e proprietário de uma loja de pneus, estava, numa
horajâ de movimento, de manhã, na Galeria Nova Ouvidor,
quando foi agarrado por três homens que o jogaram dentro
de uma camioneta Varlant amarela. E levaram também o
carro de Aristóteles, um Volks que foi encontrado depois
perto do Hospital das Forças Armadas.
No dia seguinte, I5, este mesmo jornal tratava do mesmo
assunto:
O silêncio total dos seqUestradores do comerciante Aris-.
tóteles Machado Queiroz deixa mais apreensiva a sua família. O dono de uma lanchonete disse que um dos seqUestrado-
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mara, José Bonifácio, não acredita.
De novo, o Correio Braslllen!le, dia 16 na primeira
página:
Aristóteles Machado Queiroz pertence a uma famllia de
prestigio nos meios politicas, judiciârios c empresariais. Seu
primo, Álvaro Gaudêncio (Deputado Federal), pensando ini·
cialmcntc tratar-se de uma intervenção dos órgãos de scgu·
rança, procurou c obteve toda a colaboração do Ministério
da Justiça para desvendar o mistério do desaparecimento de
Aristóteles. Em estado de choque, a mulher c as filhas do
comerciante temiam que se tratasse de vindita de contraban·
distas c rezavam para que Aristóteles tivesse sido detido por
órgãos de segurança.
E no outro dia, 17
"Ponto final na novela do comerciante Aristóteles Ma·
chado Queiroz: SeqUestrado reaparece.
O comerciante Aristóteles Machado Queiroz, seqUes·
trado cm Brasllia na última quarta-feira, pela polícia de
Pernambuco por causa de um derrame de cheques frios cm
João Pessoa c Recife, chegou ontem a esta cidade, inteiramen·
te livre de qualquer suspeita, c revelando a verdadeira histó·.
ria de sua prisão que se deveu a um lamentável equivoco.
Qual a história do seqUestrado? Vcjamos. Diz ele:
"0 que aconteceu comigo parece história de ficção.
Coisa de filme policial. Eu estava chegando à minha loja,
eram mais ou menos 8, 20 da manhã de quarta-feira, quando
fui cercado por alguns individuas, um dos quais exibiu uma
carteira de policial c me deu voz de prisão. Sem que cu tivesse
tempo sequer de saber do que se tratava, empurraram-me pa·
ra dentro de uma veraneio grcná, obrigaram-me a ficar de
cócoras no chão do veiculo c me vendaram os olhos com a
toalha. Como cu reclamasse explicações, me disseram: Fica
quieto, que o teu cúmplice já está aqui também e tu estás sendo muito bem tratado"; A veraneio andou cerca de uma hora
c parou num local que eles diziam ser quartel, mas que não
era. Fui retirado do carro c colocado cm frente a uma parede.
Rapidamente retiraram a toalha e me cobriram o rosto com
esparadrapo. Em seguida enfiaram minha cabeça dentro de
um saco, o mesmo acontecendo com o outro _preso, cujo nome não cheguei a saber".
"Andamos durante muito·tcmpo. Umas três ou quatro
horas talvez. Em certo momento, percebi que o carro dimi·
nuia a marcha e parava no acostamento. Tiraram-me do carro, juntamente com o outro preso e levaram-nos para dentro
do matagal. Retiraram o saco c o esparadrapo c começaram
a me interrogar: queriam explicações sobre os papéis c os
endereços de empresários que eu tinha na minha pasta.
Queriam saber o que cu estivera fazendo em João Pessoa no
dia 12 de março c no Recife três dias depois. De acordo .com
as minhas respostas c com a promessa de que provaria tudo
chegando a Recife, senti que eles começaram a desconfiar de
que haviam prendido a pessoa errada. O outro preso que
seguiu comigo foi submetido ao mesmo interrogatório. Quando voltamos ao carro, o tratamento que nos dispensaram já
foi outro. Viajamos com muita cordialidade c eu devo confes·
sar que em nenhum momento sofri qualquer violência, a não
ser esta de ser arrancado da porta de minha loja e levado para
outra cidade, sem qualquer conhecimento de minha famllia".
Como se vê, só mesmo coisa de hordas mouras ...
Pernambuco, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sofre muitas dores
e tristezas, em especial agora, nos tempos de seca, que atravessamos.
Mas, apesar de tudo, seu povo encontra sempre ânimo para sorrir e
exaltar os feitos de seus filhos.

E eis que, a gente que vive c vibra com o futebol, exultou
quando Givanildo, integrante do Santa Cruz, conhecido no Recife
como o Clube das Multidões, foi convocado para integrar a Scleção
Brasileira que foi disputar o Torneio Comemorativo do Bicentenário
da Independência dos Estados Unidos. Mas ainda, quando, de volta
da viagem, seu valor individual foi ressaltado por unanimidade c
comprovada a sua cfctiva contribuição para o sucesso do Brasil.
Era o primeiro jogador atuando cm clube pernambucano que te·
vc oportunidade de vestir a camisa canarinha, sendo um dos cc-autores da nossa vitória sobre a Itália, naqueles 4 a I.
Era, talvez, alegria de pobre, mas era a alegria de um povo
sofrido.
Givanildo, pelos jornais, dizia, no _dia (9 de junho:
"Sobre a violência do adversário, tudo foi desespero de
causa. - A violência de lá c não ainda a de cá. Um time
que faz um gol relâmpago como a Itália fez, inclusive chc·
gando a dominar alguns momentos da partida, c, de repente,
ver seu time perdendo de 2 a I, chegando ao elástico escore
de 4 a I, só pode se desesperar e partir para a violência, que
não ganha jogo. Jogo se ganha com tranqUilidade e com jogadas conscientes como o time do Brasil fez."
Mal sabia Givanildo duas coisas: Primeiro que dava um conselho de alta profundidade, c não apenas para o setor desportivo. Mas
não sabia ele que, chegando de terras estrangeiras, teria de enfrentar
outra espécie de violência ao aportar à sua terra, o Estado de Per·
nambuco. E não apenas ele, mas a torcida pernambucana também.
Todos que para sua chegada foram, torcedores não apenas tricolores
mas de Pernambuco inteiro, preparavam-se para recebê-lo
festivamente no aeroporto da minha cidade do Recife. Mas, para lá
- segundo ainda nos dá conta a imprensa - terão ido, também as
hordas mouras ...
1:: o que se deduz da notícia que se lê no Jornal do Brasil, do
último dia sete:
"RECEPÇÃO PROIBIDA
RECIFE - A multidão que lotava o Aeroporto dos
Guararapes ficou em silêncio, as bandeiras da torcida do
Santa Cruz foram enroladas e a charanga parou de tocar seus
principais frevos, quando Givanildo chegou. Não foi um ti·
po novo de homenagem, preparada coletivamente. Pelo
contrário, a torcida queria mesmo era explodir num grande
carnaval, tendo o seu principal ídolo como um grande
estandarte.
Mas a polícia impediu, e mal saiu do avião, Givanildo
foi escondido por um número exagerado de policiais, que
nem a ele, ao jogador consagrado na Seleção, permitiram
qualquer ato de liberdade, chegando até mesmo a deixar os
torcc'dores ridicularizados, como se estivessem ali sem qualquer pretexto. Algumas bandeiras foram jogadas fora e
houve o desabafo de um torcedor: "Será que ele ficou difícil
ou pensam que o homem é de ouro, que não pode sequer ser
tocado?".
Em casa, na Praia da Boa Viagem, o jogador repetiu
muitas vezes:
- Não sei como isso aconteceu, de repente me vi dentro
de um carro policial, quando o que eu queria, realmente, era
comemorar um pouco junto aos torcedores. A festa era
minha ou não era?"
Na verdade, a festa não era só de Givanildo, a festa era do povo
de Pernambuco. Mas as bordis mouras não deixaram que a festa se
realizasse. 1:: o que informa, igualmente, a coluna de João Saldanha,
assinada a crônica por Fausto Neto, publicada pelo Jornal do Brasil,
no último dia oito:
"Chato foi o que ocorreu no Recife, onde a torcida organizou uma festa para receber seu herói - Givanildo -
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muitas bandeiras e calou a multidão."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que destino o de Pernambuco!
Hordas mouras querendo calar o seu povo. Já não apenas em
suas reuniões políticas, mas até mesmo em suas exaltações desportivas. Que horror a povo é este? Permitindo-se o neologismo, será
povo fobia?
Talvez se diga, mais uma vez, que as hordas mouras foram à rua
para oferecer "proteção". Basta desses tipos de "proteção". O povo
quer sentir. de perto. os seus "líderes". Fiquem sabendo que _nossa
gente é formada em uma outra escola. escola de amor à liberdade e
respeito à personalidade humana. O "espírito mouro" baixou, de repente, em terreno caboclo, sem que se cantasse o "ponto", sem que
houvesse atabaques nem curimbas porém, mais dia, menos dia, vai
ser exorcizado porque ali, em Pernambuco, não se tem medo de cara
feia. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Tem a palavra o
nobre Senador Fausto Castello-Branco.
O SR. FAUSTO CASTELLO-BRANCO (ARENA - PI.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de iniciar esta breve comunicação, e por maior apreço que
eu tenha ao Presidente desta Casa e à Mesa que ora preside estes trabalhos, queria deixar registrado o meu protesto. Quando aí me inscrevi · e fui precedido pelo nobre Senador Marcos Freire. por quem,
também. mantenho o mesmo apreço, tendo cu o cuidado de me
comunicar com o nobre Senador Benedito Ferreira, pelo telefone, ele
me disse não haver cedido a palavra a nenhum nobre Senador antes
do meu pronunciamento.
1:: este o meu protesto, veemente, em virtude de fato que jamais
tinha visto nesta Casa do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Medicina Brasileira reunirá em Te~esina - Piauí, no período
de 18 a 25 de julho do corrente ano, com a realização da I Jornada
Médica Governador Dirceu Arcoverde.
1:: mais um gesto entre outros gestos e decisões, a mostrar a
coerência de uma classe voltada para o homem, vale dizer, para a
valorização crescente do ser humano.
Nunca foi fácil fazer o desenvolvimento da Medicina. Mas seus
profissionais, sem medir esforços, têm sempre procurado numa luta
permanente melhorar a sua qualidade. t: grande o entusiasmo dos
médicos brasileiros nessa arrancada cívica cm busca da solução brasileira para um secular problema brasileiro, igualmente. imensa é a responsabilidade de quantos detém parcelas maiores de participação
nessa tarefa, a fim de fazer com que todos os esforços se concentrem,
todos os recurscs se multipliquem, toda energia se canalize para
maior êxito na evolução da Medicina no Brasil.
1:: importante salientar que, esse conclave tem como objetivos
primordiais: a melhoria das condições de trabalho do médico,
adequadas instalações dos ambulatórios c hospitais, um ensino
médico mais eficiente e um maior rendimento op.cracional na rede
médico-hospitalar posta pelo Governo a serviço do povo.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, congrátulamos com a
Academia Nacional de Medicina, pela presença do seu eminente Presidente, Professor Magalhães Gomes, que será o líder dos conferencistas e mais 18 entidades médicas que· estão patrocinando esse
importante encontro médico-cultural para o Piauí e Estados
vizinhos, entre as quais destacam-se por suas atuações a Academia
Brasileira de Medicina Militar, Sociedade Brasileira de Can·
cerologia, Sociedade Brasileira de Ortopedia, Sociedade Brasileira de
Cardiologia, Sociedade Brasileira de Oftalmologia e outras, sob os
auspícios da Associação Piauiense de Medicina, Universidade
Federal do Piauí, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura e Secre·
taria de Educação, órgãos pertencentes ~o Governo do Estado do
Piauí.
·

Será, sem dúvida alguma, o maior acontecimento médico já
registrado no Piauí. Serão pronunciadas 35 conferências médicas de
"Atualização em Medicina e Cirurgia" e um curso para a Faculdade
de Odontologia. Será uma semana de intensa atividnde médico-científica onde desfilarão proeminentes·galardões da medicina do Rio e
Silo Paulo. Está confirmada a presença do Professor Pedro Kassab,
Presidente da AMB e atual Presidente da Associação Mundial de
Saúde. A Academia Piauiense de Medicina, fará uma sessão especial
em homenagem ao Professor Magalhães Gomes, Presidente da Academia Nacional de Medicina.
Queremos uma medicina progressista, mas, acima de tudo,
queremos uma medicina em que o desenvolvimento se realize dentro
dos principias de assistência social e que se ajuste inteiramente às
legitimas aspirações do povo brasileiro e aos altos interesses nacio·nais. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Apenas vou dizer duas palavras.
O Tribunal de Justiça do meu Estado, pelo qual tenho o maior
respeito, dadas as altas qualidades que exornam os seus integrantes,
dirigiu-se a S. Ex•. o Sr. Ministro da Justiça, a propósito da
propalada reforma do Poder Judiciário, externando a sua convicção
de que não devem ser extintos os Tribunais de Alçada.
A chamada reforma do Poder Judiciário de que se fala, desde o
ano passado, e que vem sendo prometida, em verdade não é conhecida no seu conteúdo.
Consta, entretanto, que ela abrigaria, em seu seio, a extinção
dos Tribunais de Alçada.
O Rio Grande do Sul é um dos Estados que criaram Tribunal
de Alçada. Também, o Estado de São Paulo, que foi o primeiro
deles, e outros a ele se seguiram.
O Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul tem funcionado de
forma impecável e contribuído de forma admirável para a prestação
jurisdicional, de tal forma e a tal ponto que o Tribunal de Justiça do
meu Estado entendeu de oferecer este seu depoimento às altas autoridades da República, no sentido de que considerassem a experiência
daquele Estado, c, certamente, de outros Estados, para que na
chamada e projetada reforma do Poder Judiciário não viessem a ser
eliminadas estas cortes de Justiça.
Era isto apenas, Sr. Presidente, que queria transmitir ao Senado
e, por seu intermédio, ao Governo e à Nação.
No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Alçada tem funcionado
de maneira a colher louvores- e quem o diz não é o Senador pelo
Rio Grande do Sul, mas o egrégio Tribunal de Justiça daquele
Estado.
Como subsídio aos estudos que o Congresso tiver de fazer,
quando a ele chegarem as proposições que o Poder Executivo
anuncia, e que ocupo a tribuna neste instante, para inserir nos Anais
o pronunciamento da egrégia corte rio-grandense.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PAULO
BROSSARD, EM SEU DISCURSO:

Do TJE ao Governo Federal
EXTINÇÃO DOS TRIBUNAIS
DE ALÇADA lt RETROCESSO
Como o Correio do Povo antecipou, o Tribunal de Justiça do
Estado, por decisão unânime de seus membros, manifestou-se, em
documento enviado ao ministro Armando Falcão, para ser dado
conhecimento no presidente da República, contrário à propalada extinção dos Tribunais de Alçada, que se anuncia, prevista na· reforma
do Poder Judiciário, em andamento.

-275O documento do tribunal gaúcho, ontem liberado à publicação
pelo presidente da Corte, desembargador José Faria Rosa da Silva,
foi elaborado por uma comissão integrada pelos desembargadores
Júlio Costamilan Rosa, Pedro Soares Muiioz, Niro Teixeira de
Souza c Cristiano Graeff Junior.
Diz na íntegra:
"Senhor Ministro. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul sempre que teve oportunidade de pronunciar-se a
favor de uma reforma do Poder Judiciário destinada a aprimorá-la,
apresentou sugestões. Em 30 ele agosto de 1965, ofereceu ao saudoso
Ministro Milton Campos a sua contribuição à reforma em estudos.
Em agosto de 1974, encaminhou ao eminente Presidente do egrégio
Supremo Tribunal Federal colaboração à reforma ora em andamento. Entre outras importantes inovações, sugeriu explicitar-se a
situação constitucional dos Tribunais de Alçada, com o objetivo de
assegurar maior unidade do Poder Judiciário, na organização de seu
orçamento. Assim se manifestando, obviamente entendeu necessários tais tribunais, baseando-se na experiência de um quarto de
século, verificada não só em São Paulo, que os mantém desde 1951, ·
senão também na dos antigos Estados do Rio e Guanabara, Estados
de Minas Gerais e Paraná e, especialmente no Rio Grande do Sul.
Aqui o Tribunal de Alçada foi instalado em 1971, com !O juízes, aumentados para 16 em 1974. Revelou-se pretório capaz de cumprir
sua missão de desafogar a Justiça de segunda instância, possibilitando realização do ideal de justiça rápida. No ano de 1975, o julgamento dos feitos no Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul
acompanhou a distribuição, encerrando-se o ano com acórdãos
lavrados, segundo o relatório anexo. O relacionamento entre o
Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada, entre os Juízes de Alçada
e os Desembargadores, no Rio Grande do Sul é perfdto. Pode-se,
pois, afirmar que na distribuição da justiça em segunda instância,
neste Eestado, não há crise, mas realização da justiça célebre. Aliás,
parece fora de dúvida que assim também é nos Estados onde
existem Tribunais de Alçada. A todos, portanto, surpreendeu a
notícia de que se pretende extingui-los, transformando-os em secções
especializadas dos Tribunais de Justiça dos Estados. Diante das
fontes de que emanam tais notícias, entendeu este Tribunal, por unanimidade, de seu dever manifestar ao Exmo. Sr. Presidente da República, por intermédio de V, Ex•, a sua apreensão pelo futuro
da Justiça brasileira de segunda instância, se efetivada essa medida
que, com a devida vênia, reputa prejudicial, constituindo-se em
retrocesso, pelos motivos a seguir expostos:

na is de segunda instância. Esta se constituiria cm cada Estado de um
Tribunal gigante, como aconteceu em São Paulo com o primeiro Tribunal de Alçada, que chegou a ter 38 juizes e, por esta razão, teve de
ser desdobrado para melhor funcionamento. ~ de sapiência comum
a dificuldade de administrar através de órgãos gigantes. E, na
distribuição da Justiça é preciso haver um órgão máximo com a
autoridade decorrente da participação de todos os integrantes do
Tribunal Superior que administra esta distribuição, zelando pela sua
eficiência. Essa, aliás, a mais importante missão dos Tribunais de
Justiça, órgãos de cúpula, nos Estados, que organizam, dirigem c
orientam a distribuição da justiça, ao mesmo tempo que também a
aplicam nos casos mais complexos.
Sustenta-se que, com a especialização de Turmas ou Secções,
sem "atribuição alguma ao Tribunal Pleno", as secções "funcionariam como se, na realidade, e~erccssem a função jurisdicional em
Tribunais distintos".
Supõem-se, que as Secções dos tribunais gigantes se comportariam como os Tribunais de Alçada, "cujos e~celentes serviços têm sido por todos admitidos" (Conferência do Min. J. G. R. Alckmin, no
Instituto dos Advogados). Será difícil acontecer isso porque justamente o fato de serem os Tribunais inferiores de segunda instância,
reside a sua capacidade de apresentar maior volume de julgamentos.
Essa inferioridade, que não humilha, nem rebaixa, possibilita a repartição da competência recursal de acordo com as necessidades de
cada momento histórico, segundo as pressões econômicas ou sociais.
E: necessária a existência de um órgão de cúpula, constituído de juizes de igual categoria, que possa, na sua totalidade, sentir e atender
aos reclamos de justiça, criando, quando for o caso, e disciplinando
tribunais inferiores autônomos, com direito a organizar sua secretaria, fazer seu regimento interno e eleger sua direção de forma a
adaptar-se às necessidades de cada dia. Isso somente é possível
utravi:s de um Tribunal Superior, que escolha os juízes do inferior,
acompanhe suas atuações e possa também julgá-los se acusados de
maus distribuidores da justiça.
Por outro lado, para evitar que sejam atribuídas aos Tribunais
de Alçada competência que não seja a inferior mencionada na
Constituição, basta editar lei complementar a respeito. Aliás, no Rio
Grande do Sul foi atendido esse espírito constitucional e o Tribunal
de Alçada tem a sua competência traçada por espécie, de forma
inferior ao Tribunal de Justiça. A este ficou reservado o julgamento
de ações sobre direitos indisponíveis e patrimoniais ligados aos
direitos permanentes, àquele as ações mais comuns, mais numerosas,
menos complexas e ligadas ao que ordinariamente acontece ao homem comum."

. "Dois são os pressupostos até aqui apontados como determinantes da necessidade da propalada extinção: a) o desestimulo aos
juizes que os integram, que "se considerem impossibilitados de
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra
atingir ao término da carreira, devido ao reduzido número dos ao nobre Sr. Senador Vasoncelos Torres.
Desembargadores dos Tribunais de Justiça; b) a possibilidade desses
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
tribunais inferiores, "pela competência que lhes pode ser atribuída,
o
seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
de desempenhar a maior atividade judiciante de segundo grau,
A po'pulação do Município fluminense de Três Rios vem
decidindo soberanamente sobre questões de fato relevantes e a
interpretação de leis estaduais" (da conferência do Ministro' J.G.R. lutando, há longos anos, junto ao Ministério dos Transportes, para a
construção de um viaduto na rua Nelson Viana, uma das principais
Alckmin, Problemas Brasileiros, n9 149).
artérias daquele município, que é um dos maiores entroncamentos
Nenhum desses dois motivos justifica a pretendida extinção.
do Pais.
rodoferroviãrio
Todos os juízes dos Estados aspiram ser Desembargadores;
Várias
vidas
ali têm sido sacrificadas ~m virtude da precariedade
atingindo ao ápice da carreira. Somente alguns, porém, o conda passagem de nível.
seguem. Isso pela ordem natural das coisas porque não há modo de
Tenho recebido torrencial correspon.1ência do Municipio de
proporcionar a todos os que ingressam cm carreiras profissi9nais
Três Rios a respeito desse problema e d•Jcidi trazê-lo ao conhemeio de atingir o ponto mais alto quando este ponto é limitado.
Os Tribunais de Al·;ada, ao revés, oferecem a todos os juizes cimento do Senado Federal, tornando-o público, visando sensibilizar
maiores oportunidades de subir à segunda instância, percebendo o Ministro Dirceu Nogueira para a solução deste angustiante problevencimentos muito aproximados dos vencimentos dos Desembarga- ma.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
dores.
A sua substituição por secções dos Tribunais de Justiça apenas
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Nilo há mais oradoampliaria o número dos juizes que chegariam a ser Desembarga- res inscritos.
dores. A reforma, dessa maneira, não objetivaria aprimorar a
Nuda muis huvendo que tratar, vou declarar encerrada a
distribuuição da Justiça, mas a atender interesse individual de cerca presente sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 30
de 150 juizes. E, permlssa venla, cm detrimento da Justiça e dos tribu- minutos,. anteriormente convocada, a seguinte
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Discussão, em turno único, do Parecer n~ 369, de 1976, da
Comissão de Agricultura, que conclui pela aprovação da Indicação
n9' 3, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, relativa no exame,
pela Comissão de Agricultura, da viabilidade de realização de estudos e debates acerca dn situação no restai brasileira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 36, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n~ 126, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Casa Branca (SP), a realizar operação de crédito no valor de
Cr$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros}, tendo
PARECER, sob n~ .127, de 1976, da Comissão
-de Consrltulçio e .Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Estâ encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)

93' Sessão da 2' Sessão Legislativa da 8' Legislatura,
em 10 de junho de 1976
(Extraordinária)
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

Às 18 horas c 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-Branco - Helvídio
Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides- Virgílio Távora
- Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé
Freire - Domício Gondim - Ruy Carneiro -Marcos Freire Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio
Vilela -Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival BaptistaHeitor Dias -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
Montoró:.... Orestes Quércia- Otto Lehmann - Benedito Ferreira
- Lúzaro Barboza - ltalívio Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Mattos Leão Evclúsio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger
- Paulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
:1cusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número regimental, dccluro aberta u sessão.
Não ht1 Expediente u ser lido.
Passa-se il
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Aprovado.
A m:1téria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:
Discussão, em turno único, do Parecer nY ·369, de 1976,
da Co~issão de Agricultura, que conclui pela aprovação da
.Indicação nY 3, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, relativa· ao exame, pela Comissão de Agricultura, da
viabilidade de realização de estudos e debates acerca da situação norest:ll brasileira, I
Em discussão o parecer.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra. encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Seiwdorcs que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausu.)
Aprovado.
Aprov:tdo o parecer, :1 mutéria será enviada à Comissão de
Agricultum par:t as providencias necessárias.
É: o s~guint~ o purecer aprovado.

PARECER N9 369, DE 1976
Da Comissão de ~~ gricultura, sobre a lndicaçilo n9 3, c!e
1975, que "indica o examt, pela Comissio de Agricultura, da
~iabindade de r~111izaçào de e~tullos e debites ~cerca,d,·sfttfaçlioflorestAI br2sileir1".

Item 1:

... ·

.:.,·:·'·, ,.: •'-·

.

'''!'

Relator: Senddor Benedito Ferreira

Discussão, em turno único, do Projeto 'de ResoluN;t indicm;ão 4uc vem :tl1 ~x~me desta Curni,;~àu o Senador
çiio n1• 36. de 1976 (apresentado pelu Comissão de Economia Nc:lson Carneiro consulta sobre a oportu1:idade •~ a viahilidade de
como conclusão de seu Parecer nY 126, de.l976), que autori- serem rromovidos t:studos sobre a situação tlor~st:1l brasileira. em
za u Prefcitum Municipal de Cusa Branca (SP), a reulizur fure do indiscriminadn desmatamento que se pr,,,·es.1n em todo o
operução de crédito no valor de CrS 1.600.000,00 (hum mi- · Pais, rc:t!iz:tndo amplo deb.:~tc sobre a matê:ri<t, e propondo. no final,
!hão c seiscentos mil cruzeiros), tendo
medida legislutiva cap;tz de proteger c ampliar nossas reservas
PARECER. sob nY 127, de 1976, du Comissão·
- de Constituição e Justiça, pela constitucio-nalidade. e tlorcstais.
A .Justific:ttiva levanta 4uesHies como as yue rassam a ser
juridicidadc.
alinhadas·
Em discussão Oprojeto. (Pausa.)
I -· u llumunidadc alcançou e.\tmordináno grau de dcNão havendo qucm.queira discuti-lo, declaro-a enccrradu.
S(.n\·olvimcnto 1e~m1!6gico e científico; paradoxalmente,
Em votação.
· pr.JVoca a detcriom~ào do mci•' ambiente e do equilíbrio
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentudos.
-ecolôgico;
(l'uusu.)
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do ar, dos rios e dos mares, além de de.~truir a nora e a fauna, incentivos governamentais, deve ser olhado sob outros aspectos, a
num irreversível processo de cxaurimento dos recursos fim de que as espécies plantadas ofereçam perspectivas mais promisnaturais;
soras.
3 -a d~truirlo. das florestas brasileiras tem cons·
Com certeza, ninguém pode afastar, liminarmente, sem pestituido verdadeiro crime, pois "é brutal .: indiscriminada": quisar, as criticas dos paisagistas que, basicamente, argumentam
são retirados duzentos milhões de metros cúbicos de material que, com fins comerciais, se derrubam florestas naturais ou heterolenhoso, por ano, sendo 83% do total destinados à produção géneas para substitui-las por florestas homogêneas. Ào tratar do asde lenha e de carvão;
sunto, a Folha de S. Paulo, edição de 14/15 de setembro de 1974,
4 - também a pecuária c a agricultura desorganizadas salientou o seguinte:
contribuem para a situação. As queimam e os poderosos
"Pergunta-se, então, por que plantar só pinus e ~ucalipto
desfolhantes qulmicos ajudam a destruir as florestas:
c não sei P,r.cocupar cm fa7.cr reflorestamento com espécies
5 - a expansão urbana, desordenada c caótica, é outro
indígenas, jã•·que está aumentando a destruição de plantas
fator de destruição de nossas matas;
nobres como o jacarandá, cedro, embuia, pau-marfim
6- essa devastação florestal acarreta um complexo de
mogno. pau-brasil etc? Se se descobriram técnicas agrícolas
situações danosas, como a alteração da economia da água,
que possibilitaram u diversilicaçào das culturas dos cercai~.
com a redução das reservas de água do subsolo;
árvores frutlferas c verduras, por que não desenvolver
7- mais de trés mil espécies vegetais já foram extertécnicas de diversificação no setor da silvicultura, aperminadas no Brasil, e igual número se encontra em estágio
feiçoando assim .os métodos de florestamento e de refloresta·
avançado de extinção;
mento?"
8- estão sendo extintas, ainda, inúmeras espécies
animais, em virtude do aniquilamento das matas;
Efctivamcntc:, há quem argumente corn a experiência da Compa·
9- impõe-se amplo debate nacional sobre a matéria,
"antes que seja demasiadamente tarde, a fim de que alter- nhia Paulista de Estradas de Ferro, que teria fr:rcas~ado no refloresta·
nativas c soluções sejam apontadas, com uma integral e mento com espécies indígenas. Os dispi:ndios teriam sido elevados c
ontológica reformulação na equivocada politica florestal bra- o rendimento volumétrico obtido parece muito baixo. I ndaga-sc:,
contudo: teriam sido, tais c~pécics, plantadas c tratadas dentro dos
sileira".
melhores sistemas?
O reflorestamento está merecendo, por parte do Governo braA Indicação cm apreço se fundamenta no art. 248, do Resileiro, a maior atenção. A imprensa noticia facilidades c estímulos
gimento Interno, que diL:
ao empresariado, no sentido de que junte seus esforços ao Poder Pú·
- t\rt. 248. Indicação corrc:~ponde a sugestão de Senablico, a.fim de que o empreendimento seja coroado de e)(ito. Logo no
dor ou Comissilo p~ra que v assunto. nela foc:11izado, seja princípio deste ano, houve temores de que os incentivos fiscais para o
objcto de providência ou estudo pelo órgão competente da rcnorestamcnto fossem rebaixados. Entretanto, permaneceram em
Ca.,a. com a finalidade do seu esclarecimento ou formulação torno de vinte por cento, para o exercício financeiro de 1976.
de propcsi\ÜO legislativa.
O assunto que a Indicação abordn i: de l!)(traordinária significação para o Brasil. Precisa de estudo meticuloso, antes que esta
Na rc:~lidJdc, a matéria cm C)(ame é da maior atualidade. O Comissão de Agricultura se manifeste quanto a formulações de caproblema da destruiçno de nossas matas ultrapassou os limites de disráter legislativo. Útil seria se este órgão técnico promovesse uma
cussões académicas c se projetou como desafio que precisa ser série de confer~ncias em que os dirigentes e técnicos de órgãos fc·
cnfrcn•ado com coragem pelas autoridades brasileirns.
dera is competentes, inclusive os organismos regionais, venham expor
Ainda agorn, esta Comissão to:vc oportunidade de estudar doze
:1 realidade nas diferentes áreas do País e apresentar sugestões
projetas de rcflorcstotmento, estimulados pelo Governo do Estado de cabíveis.
Minas Gerais, que solicitou do Senado Fcdernl autorização prévia
Somos, port:mto, pelo conhecimento da presente Indicação, o
p.!ta vender vastas áreas de tc:rrus devolutas, impróprias a ati\'idadcs que motiva um trabalho compreendemJo us seguintes etapas:
agropecuárias. Isso demonstra que, no ãmbito do Executivo, existe
I -promoção, por esta Comissão, de um Ciclo de
conscii:ncia da necessidade de reflorestar.
conferência sobre Reflurest:lmcnto, ouvindo-se dirigentes e
Entretanto, as distorções de ordem ecológica são gravíssimas: e
técnicos de órgãos fedcmis competentes, inclusive os de de·
precisam ser detectadas cm sua intensidade. Ainda mais quando a
senvolvimento econõmico das diferentes regiões, os Secre·
nossa silvicultura prefere •J plantio homogéneo de eucalipto ou
tários de Estado du Ag;icultura c a Confcderuçi!o Nacional
pinheiro, o que, para muitos técnicos é prejudicial. Houve, há mcs·
da Agricultura;
ses. interessante de_batc, cm que despont.aram d~as posições:
·
2- formulação de co~dusões a serem encaminhadas à
a) "Nas maws de· eucaliptos nao há àlimcntos para os
autoridade competente, como subsidio para o I Plano Na·
pássaros nem para outros bichos. São matas silenciosas, onde
cional de Reflorestamento.
só se ouve o ruído dos ventos agitando a cotn das árvores.
3- Elaboração di.' um Projeto de Atualização do CóQuer dizer:· estão trocando matas cheias de vida por florestas
digo Florestal.
sepulcrais" (Opinião de Roberto Burle Marx, paisagista);
Sa!a das Comissões, cm 20 de nHJio de 1976- Orestes
b) ..(;: ridículo acusar o reflorestamento pela devastação
Quérc:la, Presidente- Benedii<J Ferreira, Relator- llalf~Jo
da fauna e d~ flora. Reflorestamento se faz em terras exploraCoelho- Alte~lr Leal- Agenor Mnrln.
das t já cansadas pela agricultura e, além disso, onde existem
plantas há pássaros e outros animais" (Opinião de Armando
O SR. PRESIDENTE (Mugalhãcs Pinto)- Esgotada a matéria
Navarro, Presidente da Associação dos Reflorcstadorcs do
constante da Ordem do Diu.
Brasil).
Sobre a mesu, red:1çiio linul do Projeto de Resolução nv 36, de
1976, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos terEssas postulações, conflitantes, como se vê, mostram que o pro- mos do parágrafo único do "' •. 355 do Regimento Interno, se não
blema do reflorestamento precisa de estudo mais profundo. O houver objcçiio do Plc:nítrio, será lida pelo Sr. IV-Secretário. (Pausa.)
·.',,'1
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a seguinte
PARECER Nv 4%5, DE 1976
Da Comlssio de Redaçio

Redaçilo final do Projeto de Resoluçio nv 36, de 1976.
Relator: Senador Renato Franco

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Aprovado o requ~ •
rimento, passa-se à imediata apreciação da redução final do Projeto
de Resolução n' 36, de 1976.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam· sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
nv 36, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Casa Branca
(SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS 1.600.000,00
(hum milhão e seiscentos mil cruzeiros).
Sala das Comissões, em lO de junho de 1976.- Danton Joblm,
Prresidcntc- Renato Franco, Relator- Otto Lehmann- Orestes
Quércla.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

ANEXO AO PARECER Nv 425, DE 1976

-l-

Redaçilo final do Projeto de Resoluçio. nv 36, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento nÍ> 243, de 1976, do
Sr. Senador Lourival Baptista e outros Srs. Senadores, solicitando a
trranscrição, nos Anais do· Senado Federal, da "Aula Inaugural",
proferida pelo Presidente Magalhães Pinto, no "Seminário sobre
Modernização Legislativa e Desenvolvimento Político".

-2RESOLUÇÃO N9 , DE 1976
Votação, em turno único, do Requerimento n' 244, de 1976, do
Autoriza a Prefeitura Municipal de Casa Branca, Estado
de Silo Paulo, a realizar operaçio de crédito no nlor de Sr. Senador Lourival Baptista e outros Srs. Senadores, solicitando a
·transcrição, nos Anais do Senado Federal, da nota oficial do GoverCrS 1.600.000,00 (hum mllhilo e seiscentos mil cruzeiros).
nador de Sergipe, José Rollemberg Leite, publicada no Jornal de
Brasma, de4 de junho de 1976.
O Senado Federal resolve:
Art. 11 ~ a Prefeitura Municipal de Casa Branca, Estado de
São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens II e III do art. 21 da Resolução n9 62, de 1975, do
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de CrS 1.600.000,00 (hum milhão c seiscentos mil
cruzeiros), com a Caixa Econômica 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 em vias públicas daquela cidade.
Art. 21 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A rcdação final lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. IV-Secretário.
~

lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO Nv %59, 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' 36, de 1976.
Sala das Sessões, em .lO de junho de 1976.- Vlrgnlo Távora.

-3Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n' 103, de 1975, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera o artigo 59 da ~ci nv 5.1 07, de 13 de setembro de 1966, que "cria
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", tendo
PARECERES, sob n's. 689 c 690, de 1975, das Comissões:
- de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc; e
- de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Sr.
Senador Domício Gondim.

-4Oficio "S" n' 2, de 1975, do Sr. Presidente do Supremo Tribunal
Federal, encaminhando ao Senado cópias das notas taquigráficas c
do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do Recurso
Extraordinário n' 77.578, do Estado de Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos. ,I
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94' Sessão da 2' Sessão Legislativa da 8' Legislatura,
em 11 de junho de 1976
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 OS FA-3-04, DE 23 DE JANEIRO
DE 1976, DO SR. MINISTRO CHEFE DO ESTADO-MAIOR
DASF.ORÇASARMADAS

Adalberto Sena - Altevir Leal - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa. - Henrique de
La Rocque- José Sarney-- Helvídio Nunes- Agenor MariaExcelentíssimo Senhor Presidente da República
Dinarte Mariz - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Augusto
A Lei n9 1.956, de 26 de agosto de I 953, que regulou a divisão
Franco - Lourival Baptista - Heitor Dias - Dirceu Cardoso militar do território nacional para Emprego Combinado das Forças
Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro Armadas, criou, também, as Zonas de Defesa.
Magalhães Pinto - Orestes Quércia - Otto Lehmann - Lázaro
Como medida preliminar à instalação dessas Zonas e respecti·
Barboza - ltalívio Coelho - Mendes Canale - Accioly Filho vos Comandos, o pecreto n9 37.909, de 16 de dezembro de 1955,
Manos Leão- Otair Becker- Daniel Krieger.
criou os Núcleos de Comandos das Zonas de Defesa; diretamente
subordinados ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.
2. A criação das Zonas de Defesa e dos citados Núcleos de
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença Comandos não surtiu o efeito desejado e nunca puderam ser
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número efctivamente estabelecidos, bastando mencionar que não obstante o
regimental, declaro aberta a sessão.
funcionamento dos referidos Núcleos por um período de cerca de I5
O Sr. I9-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
anos, a Portaria n9 19-DI-Sec, de 25 de fevereiro de 1970, do Chefe
do EMFA, considerou-os simplesmente desativados, assim
t lido o seguinte
permanecendo até a data presente.
3. Tal situação, no entender deste Estado-Maior, decorreu do fa.
to de que a estrutura militar orevista na citada Lei n9· 1.956, com vistas ao tempo de guerra; porém preconizando a instalação de ComanEXPEDIENTE
dos Combinados desde os tempos de paz, nunca pôde se ajustar,
adequadamente, à organização militar existente no país, razão pela
qual jamais. puderam ser concretizadas aquel~~ disposições legais
OFI CIOS
estatuídas' na Lei nY I .956, de 26 de agosto de 1953.
4. Os estudos e planejamento levados a efeito, recentemente,
Do Sr. /P-Serretório da Cãmara dos Deputados, encaminhando à
pelo
Estado-Maior das Forças Armadas e pelas Forças Singulares
m'i.rào do Smado autógrafos dos seguintes projetas:
vieram comprovar a impraticabilidade da aplicação da referida Lei
n9 1.956, não só por obsoletismo, como também, por não atender aos
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 45, DE 1976
requisitos de adequabilidade e de exeqUibilidade, relativamente à
mencionada estrutura militar.
Isto posto, este Estado-Maior julga conveniente a revogação da
Re•oga a Lei n9 1.956, de 26 de agosto de 1953.
Lei n9 1.956, de 26 de agosto de 1953, por não estar cm consonância
O Congresso Nacional decreta:
com a atual estrutura militar brasileira.
Na oportunidade, tenho a honra de submeter à elevada
Art. J9 ~ revogada a Lei n9 1.956, de 26 de agosto de 1953, que
consideração
de Vossa Excelência.o respectivo Anteprojeto, revoganregula a divisão militar do território nacional para o emprego
do a citada Lei,
combinado das Forças Armadas e cria as Zonas de Defesa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Art. 29 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. revogadas as disposições em contrário.
Antônio Jorge Corrêa, Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas.
MENSAGEM N9 051, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 5 I da Constituição, tenho a honra de
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe de
Estado-Maior das Forças Armadas, o anexo projeto de lei que "rev0 •
ga a Lei n9 1.956, de 26 de agosto de 1953".
Brasília, cm 8 de março de I 976.- Ernesto Gelael.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 1.956, DE 26 DE AGOSTO DE 1953
Repla a divido militar do terrlt6rlo nacional para o
empreao combinado das Forças Armadas, e cria as Zonis de

Dereu.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei.

-2&1Art. )9 Todo o espaço geográfico - tcrrcste, marítimo c aéreo
§ (9 O cargo de Comandante de Z.D. é privativo de Oficial
- que estiver ou possa ser diretamcntc envolvido nas operaçõ~s General da mais alta graduação de qualquer uma das Forças Armamilitares de uma guerra, é denominado Teatro de Guerra. (T.G.).
das.
Art. 29 As porções do T.G necessárias ao emprego potencí'al
§ 29 O Quartel General de Z.D. compreende:
militar da Nação propriamente dito, com o objetivo de mediante
a) um Estado-Maior combinado, incluindo oficiais das três For·
operações militares, nestas compreendidas as atividadcs ças Armadas, na adequada proporção;
administrativas diretamente de interferente, destruir as força~ armab) Dircções de Serviços e outros órgãos, em número variável,
das do inimigo externo que a tiver agredido, são denominadas consoante as necessidades.
Teatros de Operações (T.O.).
§ 39 Os Comandos Naval, Terrestre e Aéreo das Z.D.,cada qual
Art 39 As porções do r:G. no interior das quais se realizam sob a chefia de um Oficial General da respectiva Força, serão
operações de defesa territorial, destinadas a salvaguarda do potcn· organizados por ocasião da mobilização. Em tempo de paz e se necescial de guerra da Nação, inclusive a preservação da ordem interna, ,sário, os Comandantes de Z.D. disporão, em lugar desses Coman·
contra todas as formas de agressão, partidas de fora do território na· dos, de assessores especiais, designados por intermédio dos Estados·
cional, ou de dentro dele, exceto aquelas que se produzam no âmbito Maiores da Armada, do Exército c da Aeronáutica, para as questões
dos T.O., são denominadas Zonas de Defesas (Z.D.).
de planejamcnto ligadas peculiarmente a cada uma das Forças ArmaArt. 49 Na eventualidade de ·qualquer guerra de que o Brasil das.
participe militarmente, todo o território nacional, aí incluídos o espa§ 49 Os Comandantes de Z.D. são subordinados ao Presidente
ço aéreo e as águas oceânicas sob a jurisdição brasileira, será da República, por intermédio do Chefe do Estado-Maior das Forças
considerado como T.G.
1\rmadas.
Parágrafo único. O referido território, sem prejuízo de sua
§ 59 Os comandos da Z.D. têm sua sede na Capital Federal,
atual divisão peculiar à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica, em podendo, entretanto, ajuízo do Poder Executivo, ser transferido
Distritos Navais, Regionais Militares, Zonas Militares c Zonas para outros locais, no interior das respectivas Zonas.
Aéreas, será dividido em T.O. e Z.O., tendo cm vista o emprego
Art. 99 Compete aos Comandos de Z.D., no âmbito dos
combinado das Forças Armadas.
respectivos espaços geográficos:
Art. 59 A designação, missão, constituição e dclimjtação de
1- Em tempo de paz:
cada T.O., bem como a nomeação do respectivo Comandante Chefe,
I -Elaborar os planos relativos:
são da competência .do Presidente da República, na qualidade de
a) à defesa territorial;
Comandante Supremo das Forças Armadas.
b) ao aproveitamento logístico-militar dos recursos locais;
Parágrafo único. Os atos correspondentes terão lugar cm
c) à mobilização de órgãos especiais que lhes for at(ibuída;
ocasião oportuna, em. função da hipótese de guerra que vier a se·
d) ao equipamento da infra-estrutura militar do território;
concretizar e de conformidade com os respectivos planos militares.
e) ao emprego combinado inicial das Forças Armadas nos T.O.
Art. 69 As Z.D. têm existência permanente, desde o tempo de previstos;
paz, e sua consÍituição independe das hipóteses de guerra formula2 - Promover, junto às autoridades competentes, a execuÇão
das.
das medidas correlatas com os mencionados planos e que devam ser
Parágrafo único. Em tem·po de paz, as Z.D .. abrangem toda a cfctivadas ainda cm ~cmpo de paz;
extensão do território nacional e, no decorrer da guerra, subsistem,
3 - Supervisionar a referida execução.
desfalcadas apenas das porções do território que, porventura, foram
II - Em caso de guerra:
incluídas em T.0.
Exercer o Comando Militar cfetivo das Z.D , com as missões
Art. 79 São criadas 3 (três) Z.D., assim discriminadas;
básicas de:
a) Z.D. Norte;
a) assegurar a defesa territorial;
b}Z.D. Sul e
b) satisfazer os encargos logfsticos, aí compreendidos os de
c) Z. D. Atlântica.
mobilização que forem fixados.
§ (9 A Z.D. Norte compreende os Estados.do Amazonas, Pará,
III- Em qualquer caso:
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, PernambuAtender a outros encargos afins, de que sejam incumbidos pelo
co, Alagoas, Sergipe, Bahia, o norte de Goiás até o Município de Comando Supremo.
§ )9 As atribuições dos Comandos das Z. D. são desempenhaPorto Nacional, inclusive, e os territórios federais de Guaporé, Acre,
Rio Branco e Amapá.
.das consoante diretrizcs e instruções gerais e particulares baixadas
§ 29 A Z.D. Sul compreende os Estados do Rio Grande do Sul, pelo Comando Supremo,. por intermédio do Estado-Maior das
Forças Armadas.
·
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais,
§ 29 As relações funcionais entre os Comandos de Z. D. e os
Mato Grosso e o· Sul de Goiás, até o Município de Porto Nacional,
Comandos dos Distritos Navais c das Regiões Militares, Zonas Miliexclusive.
tares c Zonas Aéreas, que estão incluídas no âmbito geográfico sob a
§ 39 AZ.D. Atlântica compreende a porção do Oceano Atlânti· jurisdiÇão das Z. D. correspondentes, são assim reguladas:
·
co sob o domínio .brasileiro, na extensão estabelecida pelos
I- Em tempo de paz:
convênios internacionais, as ilhas oceânicas pertencentes ao Brasil, o
atual Distrito Federal c o Estado do Rio de Janeiro.
Os Comandantes deZ. D exercem, diretamente ou por intermé§ 49 O Poder Executivo, quando julgar conveniente, poderá dio de seus assessores especiais, uma ação coordenadora junto aos
fracionar as Z.D. em Subzonas de Defesa, a fim de obviar dificulda- referidos Comandos Regionais, de modo a obter deles a máxima
des .de comando, conseqUentes da extensão dos espaços por elas cooperação c a necessária convergência de esforços para o
cumprimento dos encargos estabelecidos no item deste artigo.
abrangidos.
II - Em tempo de guerra:
Art. 89 Cada Z.D. fica sob a jurisdição de um "Grande ComanA ação de comando efctivo dos Comandantes de Z. D ,' :
do Combinado" constituído de:
concernentes às missões fixadas no item II do presente artigo se
a) Comandante de Z.D.;
exercem, sobre os aludidos Comandos Regionais, por intermédio
b) Quartel General; e
c) um Comando Naval, um Comando Terrestre c um Comando dos Comandos Naval, Terrestre c Aéreo que, nessa oportunidade,
scrilo organizados nas Z. D.
Aéreo.
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Art. 10 Os Comandos de Z. D, para sua constituição c
funcionamento, contarão com servidores civis e militares, requisitados aos Ministérios, c com pessoal cxtranumerãrio, admitido na
forma de legislação cm vigor.
§ I• Os oficiais das Forças Armadas, quando cm serviço nos
Quartéis Generais ou outros órgãos dos Comandos das Z. D, serão
considerados em comissão militar.
§ 2• Os servidores públicos civis, postos à disposição dos
Comandos das Z. O, serão considerados, para todos os efeitos, em1
efetivo exc:refcio nos respectivos cargos.
Art. I l. ~ o Poder Executivo autorizado a abrir ao EstadoMaior das Forças Armadas o crédito especial de CrS 5.000.000,00
(cinco milhões de cruzeiros), destinados às despesas de instalação
dos Comandos de Z. O c de custeio do pessoal cxtranumerãrio c do
material necessário no funcionamento inicial dos referidos
Comandos.
Art. 12. O crédito, a que se refere o artigo anterior, será
registrado, automaticamente, pelo Tribunal de Contas c distribuído
ao Tesouro Nacional.
Art. I3. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo m6ximo de 120 (cento c vinte) dias, a contar da data de nomeação dos Comandantes deZ. D.
Art. 14. Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1953; 132• da Independência e
65' da República. - GETOUO VARGAS - Renato de Almeida
Gulllobel- Cyro üp(rJto Saato Cardoso- Nero Moura.
(À

Comissão dt St!gurança Nacional.)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 46, DE 1976
(n' 2.321-B/76, na Casa de orlaem)
Dt iniciatil-a do Stnhor Prtsidtntt! da Rtpúb/ica
Autoriza o Poder ExecudYo a abrir em fnor de Encargos
Gerais da Ualio - Fuodo Nadoaal de Apolo ao DesenYolvlmento Urbano e Truuferêndu a Estados, Distrito Federal e
Mualdplos - Recursos sob Supe"lsio da Secretaria de
Planejameato da Presldênda da República - o crédito
especial até o limite de CrS 2.869.400.000,00, para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art." I• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir cm Encargos Gerais da União - Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano c cm Transferências a Estados, Distrito Federal c
Municípios- Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamcnto da Presidência da República, crédito especial até o limité de
CrS 2.869.400.000,00 (dois bilhões, oitocentos c sessenta c nove
milhões c quatrocentos mil cruzeiros), destinado ao atendimento de
despesas decorrentes da implementação da política nacional de
desenvolvimento urbano.
Art. 2• Os recursos necessários à execução desta lei serão
aqueles decorrentes da aplicação dos Arts. 12, §§ 1• c 2•, 13 c parãgrafo único, c 14, letra b do§ 1•, da Lei n• 6.261, de 14 de novembro
de 1975; c do Art. 43, § 3•, da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.

Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Plancjamcnto da Presidência da República, o anexo projeto
de lei que "âutoriza o Poder Executivo .a abrir em favor de Encargos
Gerais da União- Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano c Transferências a Estados, Distrito Federal e MunicípiosRecursos sob Supervisão da Secretaria de Plancjamcnto da Presidência da República, o crédito especial até o limite de
CrS 2.869.400.000,00 (dois bilhões, oitocentos c sessenta c nove
milhões c quatrocentos mil cruzeiros), para o fim que especifica".
Brasflia, em 24 de maio de 1976.- Ernesto Gelsel.

· EXPOSIÇÃO. DE MOTIVOS N• 094, DE 18 DE MAIO DE
1976, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO, CHEFE DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESID~NCIA DA
REPÚBLICA

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A Lei n• 6.256, de 22 de outubro de 1975, instituiu o Fundo
Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - FNDU. Em
complementação, a Lei n• 6.261, de 14 de novembro de 1975, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Transportes Urbanos, autorizou
a criação da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos- EBTU.
2. Ainda de acordo com a Lei n• 6.261/75, foram instituídos os
seguintes adicionais:
a) adicional de 12% sobre o Imposto Único sobre Lubrificantes
c Combustíveis Líquidos e Gasosos- IULCLG, do qual 60% cabem
à União c 40% aos Estados, Distrito Federal c Municípios, na forma
do art. 26, Item I, da Constituição Federal, sendo que:
I) a parcela da União que se destina ao Fundo Nacional de
Apoio ao Desenvolvimento Urbano - FNDU, creditando-se 75%
do total à subconta Fundo de Desenvolvimento de Transportes
Urbanos- FDTU;
li).da parcela destinada aos Estados, Distrito Federal e Municípios 75% deverão ser aplicados cm transportes urbanos;
b) adicional, à Taxa Rodoviária Única- TRU, de 0,5% sobre
o valor vcnal fixado para os veículos de passeio, a ser creditado ao
Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano- FNDU,
na subconta Fundo de Desenvolvimento de Transportes UrbanosFDTU.
3. Dispõe também a L~i n9 6.261/75 que 35% da quota da
União na Taxa Rodoviária Unica- TRU, serão incorporados ao
Fundo de Desenvolvimento Urbano- FUNDU, na subconta Fundo de Desenvolvimento de Transportes Urbanos- FDTU.
4, O Orçamento da União para 'o corrente exercício financeiro,
elaborado anteriormente à entrada em vigor daquele documento
legal, niio poderia ter incorporado; cm suas estimativas de receita,
tais modificações, tornando-se necessãrio efetuar os ajustamentos
indispensáveis.
S. Nesse sentido, faz-se mister a abertura de crédito especial em
"Encargos Gerais da União - Fundo Nacional de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano" e em "Transferência a Estados, Distrito
Federal e Municípios - Recursos sob supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República", dentro de previsão de
receita para os referidos itens. Os órgãos técnicos desta Secretaria e
do Ministério da Fazenda manifestaram-se favoravelmente, cumprindo acentuar que as despesas resultantes serão atendidas sob forma de
c(\mpensação, conforme prevê o art. 43, § I•, itens II e III, da Lei n9
4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas, assim, as prescrições do
art. 61, § I~. letra c, da Constituição.

MENSAGEM N• 135, DE 1976

Em face do exposto, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência os anexos projetes de Lei e de
Mensagem ao Congresso Nacional sobre o assunto.

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 5I dn Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. - João Paulo dos Reis
Velloso, Ministro.
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ArL. 61. A lei fcdcrul disporá sobre o exercício financeiro, a
claborução e a organização dos orçamentos públicos.
·
§ 19 (! vedada:
a) .................. , ............................... .
b) ..........•.......•.......•.•.•.................•..

c) a abertura de crédito especial ou suplementar sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes; e
••••• '

LEI N96.261, DE 14DENOVEMBRO DE 1975

••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• o ••••••••

LEI N94.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatul Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da Uniio, dos
Estados, dos Munidplos e do Distrito Federal.
• • • • • • o. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • • • • o •• o o • • • • • • • • • • • • • •

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares c especiais·
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa
e ser{t precedida de exposição justificativa.
§ (9 Considerando-se recursos para o fim deste artigo, desde
que não comprometidos:
1- .................................................. .
!! -os provenientes de excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
••• o.

o o ••••• o •••• o ••••••••• o •••••••••••••••• o ••••••••••••••

LEI N9 6.256, DE 22 DE OUTUBRO DE 1975
Cria o Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano, e dá outras providências.
O Presidente da República: Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. (9 Fica criado o Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - FNDU, com a finalidade de prover apoio
financeiro a:
l - implantação e melhoria da infra-estrutura urbana,
principalmente no que respeita ao sistema viário, transportes,
saneamento ambiental, limpeza e segurança pública;
11 - instalação e melhoria dos equipamentos socias urbanos,
destinados ao desenvolvimento das atividades comunitárias nos
campos da educação, cultura e desportos, saúde e nutrição, trabalho,
previdência e assistência social, recreação e lazer;
lll - outros programas e projetas prioritários para a execução
da politica nacional de desenvolvimento urbano.
Art. 29 Os recursos do FNDU provirão:
l-dos Orçamentos da União;
ll- de operações de crédito e outras fontes, internas e externas.
Art. 39 O apoio financeiro do FNDU deverá efetivar-sc
preferencialmente mediante a destinação de recursos nãoreembolsáveis a investimentos e outras aplicações, inclusive como
contrapartida du União a programas e projetas de desenvolvimento
urbano de responsabilidade dos Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Parágrafo único. O FN DU poderá dispor de subcontas,
destinadas ao atendimento de programas prioritários de

desenvolvimento urbano, inclusive o Fundo de Desenvolvimento de
Transportes Urbanos (FDTU), permitidas as transferências de
recursos entre as contas.
Art. 49 A aplicação dos recursos do FNDU será programada
com observância do disposto no art. IS, c seus parágrafos, do
Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redaçào dada
pelo art. 59, da Lei n9 6.036, de (9 de maio de 1974, assim como no
art. 79, inciso I, deste último diploma legal.
Art. 59 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
BrasrJia, cm 22 de outubro de 1975; 1549 da Independência c 879
da República.- Ernesto Geisel.

Dispõe sobre o Sistema Nacional dos Transportes
Urbanos, autoriza a criaçio da Empresa Brasileira dos
Transportes Urbanos, e dá 011tras providências.
• • o •••••••••••••••••••••••

00

•••

o o •••••••••••••••••• '. o

Art. 12. f: institufdo, a partir de (9 de março de 1976, um
adicional de 12% (doze por cento) do Imposto Único sobre
Lubrificantes c Combustíveis Líquidos e Gasosos- !ULCLG, a ser
arrecadado simultaneamente com o referido tributo. ·
§ (9 A parcela que cabe à União no adicional de que trata este
~rtigo será destinada ao Fundo Nacional de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano (FNDU), cabendo ao Fundo de
Desenvolvimento dos Transportes Urbanos (FDTU), referido no
art. 14 desta Lei, 75% (setenta c cinco por cento) da mencionada
parcela.
§ 29 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão a
desenvolvimento urbano a parte do adicionul que lhes couber, da
qual os Estados c o Distrito Federal aplicarão 75% (setenta e cinco
por cento) cm Transportes Urbanos.
Art. 13. Fica instituído na Taxa Rodoviária única (TRU),
devida, anualmente, por proprietário de carro de passeio, um
adicional· de até 0,5% (meio por cento) sobre o valor venal fixado
para aqueles vefculos, a ser arrecadado simultaneamente com o
referido tributo, que poderá ser parcelado.
Parágrafo único. O adicional, como receita da União, serâ
creditado ao FNDU, na subconta do FDTU.
Art. 14. Fica criado, como subconta do FNDU, o Fundo de
Desenvolvimento dos Transportes Urbanoas (FDTU), destinado a
prover recursos para a execução da Política Nacional de Trasnportcs
Urbanos.

o

§ 19 Integrarão FDTU:
a) 75% (setenta e cinco por cento) da parte da União no
adicional do !ULCLG, de que trata o§ (9 do art. 12;
b) o valor do adicional da TRU, instituído no art. 13, assim
como 35% da quota da União, já existente, na referida TRU;
c) os recursos dos Estados, Territórios e Distrito Federal transferidos ao Fundo, mediante convênios ou acordos;
d) os recursos dos Municípios integrantes de Regiões
Metroplitanas, transferidos ao ·Fundo, mediante convênios ou
acordos;
e) créditos orçamentários e adicionais da União destinados à
execução dos investimentos em transportes urbanos ou para a
cobertura de seus custos operacionais;
f) recursos oriundos de programas espcciuis;
g) recursos provenientes de contratos, convênios e ajustes;
h) recursos de outras fontes.
§ 29 A destinaçilo dos recursos do FDTU será estabelecida
mediante aprovnçilo do Presidente da República, por .proposta do

-284altera o inciso I do artigo 10, da Lei n9·4.591, de 16 de dezemhro de
1964, estabelecendo uma exceçiio, ao permitir a colocução de grades
protetoras, no dispositivo que veda a modificação da forma externa
da fachada dos ediflcios.
A proposição i: justilicud:t pela necessidade de oferecer
segurança aos que são obrigados a trabalhar c moram cm ediflcios de
apartamentos, os quais, tc:ndo filhos, nem sempre têm a
tranqUilidade necessária, posto que a Lei proíbe a colocação de
grades em portas e janelus, a fim de manter uniforme a fachada dus
Às Comissões de Constituição e J11SriCa e de Finanças. I
edilicações.
Sob o ponto de vista económico, propriamente, os efeitos na
PARECERES
renda e no emprego são diminutos, ou inexistentes, diante do que
vem estabelecido no Projeto de Lei sob exame.
PARECERES N~s426 E427, DE 1976
· Doutra purte; é prática corrente a colocução de grades de
proteção nas portas" e janelas de edifícios, o que tem sido tolerado
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 85, de 1976, que "dá por mais do que evidentes razões de ordem humana. A vedação legul
non redaçio ao Inciso I do artigo 10, da Lei n~ 4.591, de 16 de é, na verdade, apenas levemente entrevista, pois que a prevenção de
dezembro de 1964 (dispõe sobre o condomfnlo em edificações e acidentes, garantida pelas grades protetoras, supera qualquer outra
as Incorporações lmoblllírlas) ".
contestação.
Ainda que meritória, em situação diversa, a exceção prevista no
Projeto
de Lei em exame está em excesso, desde que a prática oferece
PARECER N' 426, DE 1976
aos que disponham de recursos pura aumentar a proteção das
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
crianças total cobertura.
Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto, bem assim,
Relator: Senador Nelson Carneiro
igualmente, do substitutivo apresentado pela . Comissão de
RCZII o artigo IOda Lei n~ 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, em 9 de junho de 1976. - Renato Franco,
dispõe sobre o condomínio em edirrcios e as incorporações
Presidente em exercício - Jessé Freire, Relator - Paulo Guerra imobiliárias:
Roberto Saturnlno - Benedito Ferreira - Vasconcelos Torres "~defeso a qualquer condómino:
Augusto Franco.
I -alterar a forma externa da fachada."
Ministro dos Transportes c do Ministro Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República.
§ 3~ A administração'do FDTU competirá à EBTU.
§ 4~ Observada a programação aprovada, os recursos do FDTU
serão aplicados a fundo perdido, para participação de capital ou
mediante operações de crédito, neste último caso com a
intermediação necessária de agente financeiro oficial.

Propõe o ilustre Senador Orestes Quércia que o inciso I passe a
ter a seguinte redação:
"alterar a forma externa da fachada, salvo colocação de
grades de proteção."
Impressionou-se o nobre representante paulista com "os
inúmeros casos de crianças, cujos pais, moradores em apartamentos,
c que saem para o trabalho, sem vigilância, brincando se projetam
no espaço pelas portas e janelas, encontrando a morte ou ferimentos
graves",
A medida é necessária. Urge: pequena emenda de redução,
redigindo-se assim o citado inciso 1:
EMENDA N' 1-CCJ
"Inciso I. Alterar a forma externa da fachada, salvo
quanto à colocação de grades de proteção."
~o meu voto, salvo melhor juizo, embora creia estar afirmando
o que parece impllcito na lei. Em todo caso, nenhum prejuízo haverá
cm que se dê ênfase especial ao caso, em respeito à vida de tantas
crianças e à tranqUilidade de muitos lares.
Sala das Comissões, em 12 de maio de- f976. - Accloly Filho,
Presidente- Nelson Carneiro: Relator - Leite Chaves - Henrique
de La Rocque- Otto Lehmann, vencido - HeMdlo Nunes, vencido
-José Llndoso- Heitor Dias.
PA~ECER

N9427, DE 1976 ·

Da Comlssio de Economia
Relator: Senador Jessé Freire
Apresentado pelo ilustre Senador Orestes Quércia, tendo
recebido aprovação, com emenda, da Comissão de Constituição c
Justiça, chega a esta Comissão de Economia o Projeto de Lei que

PARECERES N9s 428 e 429, de 1976
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 85, de 1975 (n9 201B/75, na origem), que "altera a Lei n' 1.081, de 13 de abril de
1950, que "dispõe sobre o uso de catros oficiais", e dá outras
providências".
PARECER N9 428, de 1976
Da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas
Relator: Senador Lulz Cavalcante
O presente projeto, de iniciativa· do ilustre Deputado Alei r
Pimenta, altera a Lei n9 1.081, de 13 de abril de..l950, para acrescentar um parágrafo - que seria o 29 - no art. 49; e dar nova redução ao art. 14 desse mesmo diploma legal. A Lei n9 1.081, de 1950,
como se sabe, é a que dispõe sobre o uso de carros oficiais,
disciplinando a matéria em todos os seus termos.
As alterações pretendidas pelo ilustre autor do projeto, conforme sua justificativa, visam a "tentar aumentar o rigor na punição, a
ver se conseguimos eliminar o vezo brasileiro de trunsformar o
veiculo oficial cm condução para a famflia inteira". Em arrimo desse
propósito, transcreve trechos da legislaçüo dos Estados Unidos da
América do Norte, onde se destacam as sanções disciplinares c
penais relativas à espécie.' Consta, ainda, da justificaçiio do Autor,
referência à situação penal brasileira, no que tange à capituluçilo do
evento como peculato de uso, com penu de "detenção, até um uno, ou
multa nilo excedente a vinte dias-multa".
Desta sorte, o projeto pretende a inclusão no art. 49 da Lei n9
1.081, de 1950, do seguinte:"§ 29- Somente serú permitida a circulação de carros oficiais, durante os períodos de proibição, por absoluta
necessidade do serviço, mediante Ul'' · :l'ização escrita expedida pela
autoridade competente",

"--'<,_, ___"'"""' •.:.::::: . - .. .
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Ora, o pretendido acréscimo, pelo que sê''obsç~ya, cm· vez de de 1950, que "dispõe sobre o uso de. carros oficiais, c dá outras provioperar uma maior rigidez na execução das medidás''proibitivas dências".
insertas no art. 49 allneas a, b, e c, em verdade, abre uma oportunidade de franqueamento da lei, pois instaura uma oportunidade de
A proposição é de autoria do ilustre Deputado Alcir Pimenta e
exceção; fundada em simples autorização da "autoridade compe- objetiva alterar a legislação para dar maior rigor à utilização de car- ..
tente". Assim, pelo projeto, a rigorosa proibição a que expressamen- ros oficiais, coibindo abusos
te se refere o art. 49, caput, da Lei n9 1.081, de 1950, é extremamente
Na Câmara dos Deputados a matéria obteve aprovação do
debilitada pela exceção que se abre, embora subordinada a absoluta Plenário depois de tramitar pelos Órgãos Técnicos daquela Casa do
necessidade do serviço, expressão esta, como se sabe, sempre de difi- Congresso Nacional.
cil caracterização. Apenas para elucidar melhor a matéria, vale desta·
Tramitando no Senado Federal o projeto recebiii pa~~er Cfu~~, ..
car que, nas circunstâncias do preceito que se quer aditar à Lei n9
1.081, de 1950, bastaria uma autorização administrativa para que fos- Comissão de Transportes, Comunicações e Obras .Públicas, que..,._,._ ~.
""'-'.;,,.,,.
se possÍvel, por exemplo, o uso de automóvel oficial em passeios, concluiu pela sua rejeição.
....,
excursões, trabalhos estranhos ao serviço público, etc., na forma
Ao cominar pena mais severa àqueles que abusam dos carros ofivedada pela alínea c do art. 49 da retrocitada lei.
ciais, a proposição objetiva resolver problema considerável na
administração pública.
O projeto, porém, não fica apenas na inclusão do preceito antes
examinado. Manda, ainda, que o art. 14 da Lei n9 1.081, de 1950,
Entretanto, o acréscimo de um parágrafo ao artigo 49 da Lei n9
tenha a seguinte redação:
1.081, de 13 de abril de 1950, estabelece uma exceção, desde que haja
autorização por parte da autoridade competente.
"Art. 14. A infração a qualquer dos dispositivos desta
Desse modo, a rigidez do artigo estaria enfraquecida no paráLei acarretará:
grafo que se pretende incluir. E, com isso, concedida a permissão pela
I -a apreensão e reboque do carro pelo Departamento aautoridade, a utilização do carro oficial poderia ir além da absoluta
necessidade de serviço
de Trânsito local;
11- a sujeição do infrator à pena de detenção de até um
ano, ou multa correspondente a lO (dez) vezes o maior valor
de referência vigente no País, sem prejuízo das sanções administrativas.
Parágrafo único. As penas previstas neste artigo podem
ser cumulativas."
Do exposto, verifica-se que a inovação, no caso, diz respeito, de
modo mais evidente, à repetição, com altera~ão do valor da multa,
da especificação da pena aos infratores da Lei. Pretende-se, agora,
que a multa seja correspondente a "lO (dez) vezes o maior valor de
referência vigente no País, ... ", Pergunta-se, então: o que é "maior
valor de referência vigente no País?" Não há como responder, com
objetitividade e certeza, a tal indagação De fato, valor de referência é
expressão indeterminada, que necessita de complemento qualificativo, que a determine e indique para fins de perfeita aplicação da Lei.
De outra parte, a reprodução do preceituado no Código Penal,
apresenta-se como um bis ln Idem, de contextura jurfdica duvidosa e
contrária ao sistema de codificação, que não recomenda dispositivos
fracionários e incorporados à legislação estranha ao Código Penal.
Por tais razões, não vemos como acolher a proposição que,
certamente, promanou do alto espírito de colaboração do ilustre
Autor do projeto, no desejo demonstrado de servir à causa pública.
Opinamos, assim, pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1976.- Alexandre Costa,
Presidente- Lulz Cavalcante, Relator - Paulo G!Jerra - Roberto
Saturnlno - Ldzaro Barboza.
PARECER N9 429, de 1976
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Fausto Castelo-Branco
Na formu regimental, vem à Comissão de Finanças o Projeto de
Lei da Câmara n9 85, de 1975, que altera a Lei n9 1.081, de 13 de abril

Sob o aspecto financeiro, vale salientar que a segunaa inovação
do projeto ê quanto à multa de IO(dez) vezes o maior valor de referência vigente no País.
A expressão "valor de referência" é muito vaga, Seria necessária
a qualificação legal desse "valor de referência", uma indicação precisa para melhor aplicação da lei.
Além do mais, nosso Código Penal já prevê o "peculato de uso"
que bem serve para punir o uso abusivo do automóvel oficial.
Â vista do exposto, não vemos razão para aprovar o projeto em
exame e, assim, opinamos também pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 3 de junho de 1976. - Amaral Peixoto,
Presidente - Fausto Castelo-Branco, Relator - Ruy Santos- Heitor Dias - Teotônlo Vilela - Evehislo VIeira - Mauro Benevldes Ruy Santos- Helvfdln Nunes- Henrique de La Rocque.
PARECER N9 430, de 1976
Da. Condssio de Finanças, sobre o Projeto de Decreto
~~~. n9 2Bô de 1974, (n9 164-B/740 na Câmara dos
Deputados.). que aprova as Contas do Presidente da República,
relativas ao.exercfclo de 1973.
Relator: Senador VlrgRlo T4vora .
O Excelentíssimo Senhor Presidente ·da República, então,
General Ernllio Garrastazu Médici, no cumprimento do disposto no
item XX do artigo 81 da Constituição, encaminhou ao exame do
Congresso Nacional as· Contas do Governo Federal, relativas ao
exercício de 1973, acompanhadas de Exposição de Motivos, do então
Ministro da Fazenda- Doutor Antonio Delfim Netto.
Permitam-nos os nóbre Senhores membros da Comissão de
Finanças e o Senado, antes de proferir o nosso parecer, fazer as
seguintes considerações, que julgamos de bom alvitre desenvolver,
face a importância da matéria c a oportunidade que se nos apresenta.
O nosso estudo segue de acordo com o seguinte esquema: ·

-286temas oconômic::os que serão tratados no curso do exame d4 s

'.

Contas. A partir de um retrospecto da Economia

bra!lileira,

desde

nossa Econ2.

1964, nos deteremos no comportamento de

mia em 1973,
No:sz.;o ncl.ltÓrio clt"Vf!: noca,.~.uhmontu
u~ i,rl~roduçio, ond~

c1pbr t>or

roa Apresente um

t~.no

a que se referem as Contas ora examinadas.

pri!l

Intencionalmente destacaremos alguns

panC)rAm:l

d11 c.:t.)nOii\1..1 bt·,ui.Hcura, no longo elo.~ primch'll \l~Cilll:,

l"l'V2

aspec

tos relacionAdos com Sistema Monetário, Planejamento e

o;

1... ('1.c.n~~,;,A, c: a.e roconhc:ç-a que o cat..i9i" do do..:cnvalvJ.m~!!

çamento, como forma de darmos uma visão prévia dos assunto;

to jE. &lC:A:'I~~o noa pc:rmJ to loeal!:tar \!IIU\ Unha hiutór1cn

que '!'Ais destacadamente serão enfocados

ADc~ .. dt... nta o irrcveor•!vc:l '-'o htu.l~ l, cuj111 C1Jrv.l •o

-cituft

no exame das

Con-

tas do Senhol" PreddAnt49 d~ Pii!pÚblictt, T'Plt'ltiVi'S ao

c!c:Lo de 1973.

,.,;ucn.t.."l.·')(!nto n• novol\.•çoÃ'l do 1 964.
A .. Rf4"l'nOSi'ECTO W\ CCONO!o\IJ\ URJ'.SlLEIAA

iJN~a~4:t o:o ac:crtoro " dx1toc C:o :1ovo

ti".,

n·~

politico·

econõ."tco- •()c!~l • eull'.lral Jtr,.rimiYn.,.Q Pn!'M
C:~ l •."·4,

rLtCunhCCt:lol

S:io C'S àCZI\&1:11 !'AÍtU!!o !JUO hUJO

<1.;)

DOOM'ntft no

c~

Aft

bn~r;..!_

9r1.nJ(llt rr.odltlC'4ÇÔJrs ocorctcS4• no contc::octo dA \'1dt.
letrA~

<-conõmico, ondo acttualtiOiõ

.:1 Cil\!ftn

~o:-:.:l 1:'õlpu 1110 &leaenvolvimrtntl ct ".
invcr.ti,~or

num m~ndo onde ., inflAçÃo gcr.,l inst.:..''il!

-

za "~' IJOnho• de c~tpitlll

-

poacihilitiU'I u:n volun.oso

9tct-'GO da r,.cur...o1 e~xtornozs, indJ.upena~vuiD .i
çio cie projetoA o pr09rau.aa U9ado1 .ao

Oltr4?Ato1UicS~

, !a"o

lliseorioornent.:e, o. cconorniü brllniloir.u,

D.

partir dos D.non 30, nltm.I'IVU por.iol1on de r:>"i":riC;irncnto
sérios 1noment.:):J, do dc:p~·,·:r~l;iio.

co1n

O p5!1•1Jt1Cr~.;. t':flroctca·.IUtU""

se por alg:.un p1.·ogro3:oo iod1tstrial c, elo t('.".;LO, dnc .:k·;r.•l.i:

hl qarantlntt q:uo o! (.'U•ColfiO• 40
cott.H'?eiro

1 %4/13

p.:;,rt~r

t\

1!!

impler.hmt!_

stivJ.da.;L'S cconõmicac, l!m t•.:tltii'o (]c,: dais !itlorc:•
tair.:

ill!.cio do. pol!t:.ic~ clo :lU)J:;U.tu.Lçtio .;.i::

.fur;.:;.r.l\"l!l

irnpC''t:t•~~:5cs

e zrodJor p:~rt1c1rmç~o do t:;;cD.r.lo nn vir.l:t r:c~n.j,,_;,c,l, c.:o::'l

surgJm~nto de t~r.o.J c:cn:-.c-!;:,,t:ia n.1cionnl r.~r.1 tr.ll'&",:;.. t'i&>

o

l'~i•ul

rÃpJdo e pl!

r,o5DO

hiat~rica

da

aanoat.wt!l

t.o t1n,.nco1ro, conquiat.A~O aobratudo com A reformo'\
\.Á.r1a do 1 ~C.S e C'OI:I o novo t.cnt.ldo de r1qJdo:

le noa ~J••toa r-úbUcoa e a r11cJon~lJ:zac;Ão dOI

trib_s
contrg

o

mos A criaçt;o do In~l:itnto J!r~si!d.'C'n do C.:~Cé
ll

dA I'Utrólc:o Drwliloiro e/1\.

•

Ii~C

-

o

rE."trtODRJ',S.

iuve:u:.1:nen

ro•o ã 1:-.!lAÇ":io • quu oJtiorriu o Phtoxi~rr.o "·' épocn

pr~

rovoluc11')n:ir1a o atu"l.mo:nto õ m4nt.1dó\ lliOb ,:::.lLO ;;Qntrolu,

daa mcdld4G rt.:.st.:itivo:u4 ilr.t~natna chn:antc 11 ~u';".a..

C;;r;.o

roGult.:.do dcta;il libl"rC&ç:io, o con:JJ.dc.r.:ivet volume do J'l:!fiCl:,

nÃo dbtant.u o rucante bGVOI'Ç·'lfllllntO provoc~:~do pelo sopro '

v:as cMbii'tiG acumuladAs ctõgotou-so ::npidamo:::J&t.C, em

da in!l.l';~O axh-rnu

mento do noos.:aG oxportftt;Õc.:l a an1 prcjul:o do cqllil!brio de

-:

cor.::."'Ud;<.\.;. :.. pop!r,.;j,., do

Estnl:lo

dct.a·,!.

no1uH1 balalaÇl\ comorciC&l.
cio:~

:'l:"ihlsco»J dr-l.oquraC:t,

11

tr."'lnquil~~.:alo

d':.l prove c

p.:i:. noc!.11!, pula cl1D1n..,r;i:o d•.t gr:ar.deH- focoíi dl"!

cor.t C':J't~

ção iC:ool!..]ic~, r-tolo dean1'1\.0lrun..:ntn de gru 11~:1

l!r .. ,<.do~

tAhiUd ..c!o do rcc;l~t~u c pt:lo pr.rrn.'lr.,;mt~o: rc.1t.!_!to•\.tolo d~
rAnt;:ol tii">C~OnJ.lJ

ü

cCscs são cxornplon nignif.Lciltiv~:; tl.:1C1Uftl:tt
vnrir:\Õ(JS ocorridas no cotitportom~nto do no:;n;'l c:con~o"~iriÜI

-

a que já nos raforimon

o

h~

1\ u:.s(l pt:r.1oclo ld.Rtór~co !ICIJUC.1 .. ,.,,-lho

par dn um rf!C'•~n!lc.c.tdc.

c~i'orço.

.i.rc:ol d,, i.ndutitz:-ittlJ.znr_!5o e da oUras púlúic"':l'

a:;ciut!

tru 1 9!i6 o l 961, onrlo 1

Nu.Hic H•Jht:ido, n D.prociac;i'o eh:; Cont~''

Senhor Prcllidont" de. RnpúUlica ó r.clooiJl.'B ur.u•

n."IOJ:\'U:,:

do
J.~ll'l

cido do ros!Uuo do r.õro .. ')U(Jrr.,,

val dODt)I1Yolv1rnontc. que o:-:tcu~tlJl\03.

Essas

radaa dontro doa crit.ório::: da diac):!çlio

tt

C'•:nt.:1:i, ol1•b5)

UODRA nvali~tçli:o doa dtclos

conat;,ntu

nqui "tu·woont:ra~1C~D

aorÃ, sempre CJ:\IO nllcensúrin, compm:."Jtivu com uiunuron
per! o dou anteriol'OD, a !1m c1o bom conaidar.:l:.'hiOO C'lll
Umll

c

vc-~·

Sutl)ft c.l o pod.o:lo co:~.Ct:;..i.c:o c.lrl c:.:.:o,u~tl•i'- br~

ailc.i::-~1.

l~t>l:.:lr-J:JrJU•fHJ

l.l

iJ,dU!lt&:in:Liz,!-;li~.

,\ infl.r.Jr;i!o

c.:e_e

do:\ :na.ior !h~E!l.-!.

dado pona!vol, aiio o retl'l\to numúricGI de nouuo

croaci1nonto.

nDE

')1\:t,

tCl~nõiVD.-:'10 o":av,~;:t1~11illtn:.·

ti~ina~o, ~,...m C]Uni~C1,UCl" 11::rnvncl:ivu~tlo cCJuL~:-,çiio.

P"'.ta. u1nn l\n;ilillç ~iU~\õltltllt.ivn u qunlitutiVll ~u~~:;c A"~'"·'.r.:Í ..

da

l1

mon .:., ••'Jr.wt.ll+~·nto do m,, procc:mo ir•.tl:H: l.or.."i:r'icl

do externo.

um~

!aso dCJnomil&t!.clll dosc~tvolvimoni:ibt;l, prnt:J,:;"mcntc nquula ~

ni\

tOS

nltcrno1ndo flUIC:S tJOS!i:ivlHI

r.•!9l'

com tUU.CI 1;,:;.o 9Õtlo \) lU~B.il C.iJL" C"OIIU nu,!_

dndo A U~n pl'OCOLlt'..1 DC.!lt1.:.-.cu dC'! d~:-.• ·:~volvin;·;;!.t'), 'l\1'-'

-

rol!tiCQ pOtt'I\•,I~CJilt~;.•mf'llll:O plllnOjtid•l C

vu.

Pcc.:~t;cuu o Produt.:o li'ltOJ."no nrut·o

tt!, c~ rcndt. !'!:.5-Ci:.t!tl:.~

coa:o~JUcr.t&ti\t:Jn,

tia
ucn_!

VOlto'1dQ

tJnrn '' cOnt"Iuistu ~n novas otar•nc do cluiJenvnlvim-.:nto n:.cJ.g
nol.

r.
bilidt1Ü•J

inopol·~n~iu (W,:,:~~;,lier. r.:C:It!J.V.-:•Dr: u

pC~th-.J.cc., A do~\,:.'l:..'~li~o.çüo dn :u~tar1rt.:tdco

no.mcmttJ.t, o di~v.c.juoto no~jal

Por ossas razões, nosso Relatbio deve

zer, introdutoriamante, uma abordagem geral d\ls

c,

" nivtJi:J ir:n.1gni.CJ.c:nrft:.on o itltu·mnu

P!

principais

nol.

l't CJ

c'lNICl~~Ll:~to

i:10I:.!!,

CJ•1Voi,

.tnt,•.t'IHi!.liCJ-

·-287r.r.~ 1 %4, cc..m n novo.luçlio do nmrço, cuw.or.~

r.in o Dt','ll)il d(J pwJ~dc.lo ocou(j,,JicG .. ,;ociill.

Ao

ii:J .t·r.roL·rn~~a, nf'ccu~c1ril'ls

., ..

elo

hl rafonMa IJ'Otala AtJ tlt'Jcm o me r~ ado da c:2

pr~Jzo.

curto

li.

.tinan

~-~

ceir'ls pÜtJlicau ou priv4d.a.a.

mocli!icnçõoo ocnn·r.-rtml n~1 pY.épr,;,u l!ctrutu.rn pol!tJcH

Pn!rJ, com ViDI:.:w

cernentos au Dance do J\L·tusJ.t o tia de~n..:~1a ont1dllldcc.

prim..,ira.:;

Parnlc.tl\mcmto, objotiv~vn .. ,'Jo, no plano cr::unõm.ico, ,,çdo r_ü

pitn.l.::s, pa:.·a o qut1l s:to .oaõpcciAlm'J•">tu cri.:sdoa .tr,c~ru;nc:n -

pida o docicivu, quo P'-'l.'ILLitissu A rocuporaçtio do nt'u;.:c

tos do revitetl;lzuçfto e 49il1Zllçi:o, ha:lt:tn:t~ll.

c.rof.lc.t:nr.nto occmô;~lico

tivo ,j cav::nÇ.:ir.:~ do 1~\,;,p~nçan.

n ultan r.~x.,u, o i'im d,.: SUP"·r~\r

o

o 1nco~

Pftt'h

Permitiu-Do o l.:mçaiTil!nV,

desaAtro ::osult.lllte Jll t.·ucootulo elo tt::~clol ~ olt1V:!.Q~:c econ_2

do papéis II'\Onotariamt.>nta corr.!gidos.

mie a do biSnio .1 %~/63 •.

prÓp,riol

COI'rt:'';'~O ttO~lC~fi:~_,, cc.r,:~

Wdf~

fOtiil:l ele rr:Ajuat;,.r

r.3c

rea corroidos pala d'4S'"'lor12at;ã:o elo dinheiro, .:.i:u:!o1

Pro•tidôncid inicial tsr" torncda com o
no de Ação Econãmica do Govorno - I'ru:!G.

pr~'!.

1

visto par4 o par!oclo l 964/GG, pretendeu baoicamente

tttr o reprimir o ritmo inf:J.nc:loniirlo, diminuir

O ~!icit alarmante da .hab.t.taçõca

con

defl'loa ..

pol foi o de rcnr!):.ni:,:t" um mcrcAclo !inar.cai:o itnoh.U.t5rio,

!Ortcrnunte lles9actado pala ondo1 in.t'lacioniir.ia, !htrAvÕs de.•

além do prornovcr· a rotomaitol do próprJo c.leccnvolvimento

W11 ciatomA do corrc~Zo r.~not.i\rJA ir.cidento aobro tot1.:1s liR

:t

a

operAçÕes ir.tollilihri.::.c, ·tendo Ull1 vi11ta
Em l.'clnçfio it in!lac,!ão, o:Jtou-sr..- por um co!!!

L!lto e!(ltivo, atravót~ ele tór.J;lUlll 'Jl:~clual que llO:miticnc
um dec:J.!.nio sogul"o rio nivol t;O:r.lll de r•rt1ços, sem o
to por.iqo:~o ~e u:n trat.:lmontc' de ch~,que.

boom" infl.ncioniÍrio.

1

imp:•.!:_

Nr.:sru: t-.=entido,

pt·ocurou .. sc dctect"-r. os pont~B critic~on, causadores

T.~ir; r.':.:.tm Oto !-...:~~!!}:0:.:.!? do

CCV·!:.CTIO,

ll úAp<ln,.;6o do::~melliclo:~ clt! crL::.11~o ~>:1r!l ~, ~ucor !J!i·.,;.;.c!o a

Cl

l,ara a correç.lo elo pr.Lr11E:ir:o dotJ pontes cr.f
ticc3 ptornovcu-oa o f.ortclecirolt'll'lto rla rac.:nitll pública

o

etn.;a co:rronpcndfli1to contenr;fiCI dn gasr.on.

neloltivllmonte ao crécUto pz:rn o sotor

vado determinou-se CJUC

SUll

oxp~o~nado ctf!sceria

pr,!

proporcio-

provoil:amont:o ele ::lÃo-ac-O~.rA n:io c,tunll!.ic.,j,dA, Ab~nU~i1tono

Na c:~t:olrZI deoo~o:t

Ofl

recjuol:::.~nento11 snlariais

foi

de-

terminHdo (!ue ele não abedoccria ao nivel m&):imo do potlor
aqu'if:itivn anterior, senão ii. sua mãdil'l, somlldc de um Ind,!

2-:l,!!

t:o l~t.CJ.Or..ll de JI::hit:.,-:~·~u, por !.:t.~Ci.:'d!lc!l:f!l Ctr Cre,li:.c

Im_g

bili5rio,

No CllJllpo do politico !1ocal !oi

roolizoda

n reforma tributÁria quo, innt:ituinclo .novos impontes

o/

ou nubstituinclo out-ros, criav.:~ meca.nisn1o.a eficiantos c ,a
Oat1U11 de 64/6G

••

aons!veic altort~çõ~s introdu'!idas no i:nt>esto do remela,

prcfuncln ultcrBçlio elo or.t::C'I
do )l::!lo r1C1VO .tmpoGto t;obrB

,l.•,p.·:,::tc

u

dc,. connumo, t:ubat;LtuJ:

1

produtos industrializados •

gu.:tl.mento, a,-tsta f.eit.l nt') p;l.;.n'l t~EI:llduul 1 criou-nn n

1!~

1~ost:o sobrl'.l n c:11~culn.çt.o ele lnnrc~d~u:j:!c, no luqttr do aut.J:

go :t:npor~to oobtr.t vt:.ndtw a cr..r.~i.t!Jn~çõou.

Outr.tn medidAs ro!o.tui.str.a de p.:-orunC:a

r_!

P"'rcussõo .Coram tomoldoln em rt.:l•11;iio ,; pollticw cgr.1.:ia

(1

ii. pol!i:ica o1gr!cola.

I-!:n .Unl+tw

raia, cu;aao fcrum ''~ gr,lndo~; cl.:i..t"otri~~lto dA ro!cu:-;no:

etlevnç;;o conaiclttr.úvcl cln rcot:ita. tr:ilmtÃ.l:J.n c

GdVIlnl:o

e,'l uma.

do-o, tendo em vistA A abnorçüo de tecnologiu

o o

ncco!

No que coz:corno 5 politica. r.c:gional,

tivs

sário re:t'orço da poupanç.:a intorna.
'·~~-

mos A criação da Superintondênc1a. do Dosenvolvimont:o

Ama~õn'ia -

go··
trih.1!

tambêom

:rmni')UrAva-oa, oas.im, n novl\

ttl"ll

fintanc~J.:

Sttr!,lin o ConscJ.ho J-tor1at:li'f.'lo Nftcional o o flrmco

tr11l do Dl.~ll.':lil., c&to com a fu11çiio (!IRpoc.f.f.lC'n du

morc,a

Co!!

re-

A:n4~ê

Esse d.bcrt:to rtJcumc hif.:t:ór.lc'o das profu.n.
das altercçõas ocorrJ.dAa no Pc.{s corrasponda ao por!odo '

compreendido......~tro 1. !'164 ~e l 967.

o asl:.l.\be.lecimon~o elas rog:r.l!.s do jogo L'inanc,.otro

Nele .toram lantJadcss ns

bAnes do desenvolvimento ·brAsileiro.

FOi O pnr!OdO do rs

organizAç4o, de modorni:aÇSo, de implAntL~çÃo de ·ais t:eJnllt:. ~

truture.!u e de mãtodos ope;-ativon.

Foi,

indiscutivelmc.n.

tl3, uma !aso trAnoit:ória,' muu tle uma trAnsitor1adodu
nüo sign.tficou c!'Üml3ro ou p.:tocngairo.

CJUA

Foi a tranHjçtio

damentul c noccssilriA, pela qual todo o sistema c o

l'l.'io naqimo transformou-~c.

z.~oi o P"'r!odo t'e.lllo\Onto

fl::l

prój

"!

titucionol.
O p~r!odo ;uo9u1nte, J.nJ.cJ.odo om l %6

pl:olonquclo at& o:~ dia a otunia tcvet como obj etivc.~

CC'I.!l

i

r•rinci-

964 o l 961,
IIm. dado aÚamonto aignHicotivo

roalidAd~ llros:l.lcJ>•a, a pnrtir de l 968, foi o

~•

novo

cr••cim•.!!

to conutanta do Proüuto l'nt.orno Uruto a tAXAs cen1pro sups
rioras A 9\.

O):fJcutar

a pol!ti,c:CI. fjn<t:~noo:Lra 1 tanto vara o sot:o:r: ''xtarno, t;t"Ufil'lt:c
par~.

dtt

quu. a exemplo da SUDl:m~, paru a

pnl n oonliC)liC:etçlio da t:o~ntt, na m.,;,didds rcformiot:aa Jntpl.a,rJ.

l!OVil M<mtu.tidLic\0 f.ine;-;J. nc, llll!i'lo

nc.lVa e:&dt~utnrwç~c, do ontüo :lnc:J.pion·~o

do ri~ c.ml>;lt:.;t:lb:.
rA.

SUDAM,

gião t:ordoHto, dosom1J'-'11hhria funçlio cquiv.:~olen:e na

tadas cntL·o

iS

ocpucial

incont:iVd!!

No pJ.nr1o fir"'ncr.dt•o, proruov~u-u~ " rc!or1na

b:lnr.ll.rJ.n o

Tcunbéim deu-ao troll.;.o!tr.lcnto

110 inqrosco do cb.pitaiu ostranga.!ro:. no l'l.1!n,

tii:rüt, que, cntl.'CI Olli:.rll~ de igucll im(lurt.;r.ciil, t~Cl'l'l\itir.i.lm

'?

co.::Jpo.r.ut1vn~ o outrr.'1 u!'ltid.:c.lu~ !in~ncciro..!:l.

nic.

co obtido pelo awncnto do prod'ut:l.vidodo.

doquodos à nov<: roalidodo brnc:lloira,

inovaç5o =oi :llr.Jl~ln crin-

~o o SilttCCil Fino!ancoil·n :illbit:.c.ionaJ, iut:cgrAilo 1>c:l~

nallnonte ao total dos Meios co1e P~gar,l~nton.
Sobre

de

nccccttido:.do

Pd.!.v.

1

do

li.

dt:~aonv.::JJ.VCl' o cetcr ele. C!jn:;tl''-'Ç~O civil o o conac~u.:r,to !

irraciom:l pol.Ític11 dt.' :t1J.~rit'1.~.

tJm'l

ocasio-

nou a ra!orlTio'l hdblt:ac.ic.niAl do 1 !)64, C\.ljo objetivo princ!

c;rcm antro Aotorua d" Bconom.ta e antro rogiõou e~conômica::i,

curto prnzo.

11

contidol do Mneira ~:llti:s!atório..

Plfl

r::oao Plnno

Nesan ocAaiõo fo:l olJbOrll.do o "Programo
tratógico tla Ouaclwolvimento•', ·provinto pnra c
68/70,

I

E:r4 :1 introduçlio d.:l

E!:,

triônio

Esse Prog-.rnma. ost~mava a taxa do croso1mcnto

an.!:!

-288al do Pl"B em 6', o que foi amplamente superado pelas

O sotor Agr!.cola tlln1blon1 contribuiu para

t!,

croocimonto do nosc.:'lo expo1.·tnçõc::~.

xaa efotivr.Jnento vcuif'ieadaa.

cll.fÓ nosEto princip.:tl protlutn

CUidou-Ro dotl\lhcdamcntc: de todos os capes.
toa rolacionado& com A cstratéoin do dcncnvolvimonto. Ot"',!
de a forrnu!.aç's'o de. politica aconômica global., incluindo t!'

d.as aa metas A serem alcançadao pol.o dt-scmponho ~.10

fun-

ções pertinentes ao sotor público, até a pro~ramaç~o

ocg,

com

viataa à ampliação do marcado interno c.• 5 cxpannúo

dos

-

c~

do

locação cxi.orna, hoje jÁ "[10dumo~ !nl.:tr. ao wno. politica do

exportações para o açúc.n.r, o caco.u, a soja, o algodio
essea os principAis

-, nornandO-sa outros da menor

part:!

cip!tçiO, como o aiaal, a castanho, etc ••••
Contudo, o verdadeiro impulso nas

nômica para o aetor privado, daataciincJo .. so a recomendação

de modida& deatin11das a dinruni;Ar o actor industrial

So anton crn apcnnfl o

qu:lPC;. o único

-

t~.m

ções

oxport!,

so vorificado anlre os produtoa induotrializodoa.

A propósito, dois exemplos significativoa:

exporta-

as

ções do calçados, em l 964, oram da ordem do Cr$ 200 mil1

exportaçõo::.

om l 973 foran1 de aproximodamente Cr$ 94 milhÕoa,
ParAlolltmentc, crarr.

cri~c.lo&

osp~

proCJrArMC

!avor~Joci""

CiAi:J

do dt'l,;cnvolvirnr:nto para .c:: rcgiõa:: menos

dau,

:>lio dacu.c ÚiiQCA o PROTEr..,tA, doatinõ\dO n inclo·cM.mt,or
do

a a.CJro-indú&trJe

a SUDJ::NE:

1~orto o

Nordaato, r1nc Srl'AS d:.

Franci~~oco:

o

acg

F~CjO!·:s~n::, vieuJnc~o

91do p3rA " nadc:-n12llç:io do.. a~r-icultur:. e da pocuit:i3.
r~.:c,iSo.

o PRO~UJlAL, QUC CO,!!

é

d!,

Outro po1,to de deRtaqu.o aco ro!erc ii pollt!

rAm de ind.iscutivel e!ic1Cnc:ia. to~.:as au rr.odidas

Fg,

c.clo~adas

nt't.sc irea, cujo :caultado posit!vo jd. so faz sentir
nossot~

a Al!lpl1açÃo do mercado externo pnrn os
l1Ãu, a quo!'tGo do

Pode-no apresentar o seguintt! quodro

co:.:éreio

ox~urior

com

produtos. A

õ !undaml1nta.l

que ao façA uma avaliação do .próprio p~OoJl·csso

dns

exportações de mar.u!uturados no porlodo 64/73;

EXPORTAÇÕeS DE MANUFATURI\OOS E SClii·MANUFATUJlADOS- 1964/
73 - (Cr$ milhÕes)

Bens Semi-Hanu·faturados
Madeira Serrada
Ole>o do Mamono
ManteigA de CACAU
Manufa turados

dos :ao trabalhador urbe no.

ca do incon~ivo" !iGClti& para ct~t!mul.o ti oxporteçho.

Cr!

1,6-.mill;ÕÕO, enquanto em.l: 973 alcançou Cr$ 83,8 milhÕes.

na

ccC:ou ao trAballloldor rurdl bcõlc!icioa pruvid~nciiirioa

Em

o volumo oxportudc elo 'mtltcrial olótrico aornou

ao

dca;C'nvolvimunto da r\3q.ifto Ccnt.ro ..Oasto o b.::.c:ica.I:Ientc (!ir!

T11rr.bét:\ dosae por!or!o

1 .!;16'

SUON-1

o l,ROV'ALl:, volt:ado p.!ll."'A o:. in!rõl-c&trulura

nõr.;ic:o do Vftlo do SÃo

ro.

o

para

broailoi-

BastA a veri!icAçrio doa DÚmoroc p4r0 ao constatar O!!

*

:illQ.

48,0
24,4
10,9

76,7
38,2
28,0

122,8
47,6

!ill

illQ

!ill

8,3
23,9
15,8
14,9
16,8
41,1
15,1
9, o

93,5
72,2
69,8
76,2
83,8
52,9
67,6
52,6

o, 2

Calçodo
Caldeiras/máquinas
Carne Enlatada
Material rodante
máquinas elétricas
Produtor. Siderúrgicos
Frutas/Sucos Vegetais
'l'ecidoa de Algodão

* Exclui
FON'l'E:

!ill
90, o

:lli!

6,9
5,4
7,5
1,,6

4,3
1,4
2,9

Café solúvel

Boletim do Boneo Central

sa ro..alidado.

Por outro lado, cm rclllçclo às importações,
CR:::;CJ::CI'l'O ;,:;~,\1. DAS J:l(PORTAÇ0~S t IMl'OR'l'AÇ0ES
1964/73

m

os números demonstram quo atultlmante cerca do· 75\ da

nO!

sas importuçõo:: sio 'J.ndustriaiR.

alo

os seguintes:

cm 1 964, 63,7~;

Os números relAtivos

cm 1 970,

om

76,1\J

l 973, 72,7\.

AhOS

G4

f.XP, !,7

65

67

G6

11,6 9,1 -5,0

IUP ... l6,0 -!),0 38,5 10,6

68

69

70

73

72

7l

Outr~& base de avH.liaçtio do progreuuo ncon.§.

13,7 22,9 18,5 6,0

37,4 S!l,3

mico brasileiro õ o Plti\.

2B,7

30,5 43,5

o I'N~ !oi do or~em de Cr$ 12 bilhÕos,

7,4 25,8 2!.1,4

Ooit~ .dnclos aptm"a.:

om

~m l 973,

l

964,

foi

do

73 bili1Ões.

Fontca

noletim de

~nco c~ntr.::.l

do »raoil e

Conjunturu

CcC\nl;t!\ic;o

Não se pode deixar do moncionnr o
ao AVAnço da. indú9tria brasileira, nnn

eopa.nt:g,

miiltiplos

DfH.lR

toros. Nossil indústrita automobil!atica, pC'Ir ex~mplo,
PDr~ o

por!oc!o

c::ln~itlcrndo,

ob:..crvo-co

flutuaçlio nli:.O iN;:l:ll:'ti'çÕcs, con.pansucln, rJOrãm, POJ~
qu.l!tO

conoi:ul~to C"::~p.lilnÃo clt.s oxportt.c:=õcG.

A rJr~tnC:c

Witll

hoje: ntingc pr11ticamonta a mota do milhiio da unidadca

UI.VI

nuoi~,

d.Lu ..

cropânciu situn-nc no b.no de l 971, quot'lclo aumcntam'.'ls

um

ntu~\l,

fruto dn<)unln neortatla

lltica do incrcmtHnto ii.t:J or.portnçõc:., rnflut.u b"m a
tormllção oconõmicu do araoil.

P.2

tran.s,

/I.D cu::port:.~ções tonal~

•

tlm,., (;rbnclo divorui!icnçõ.o do GUft pttutn, onCJuAnto a.s impo~
tnçõnu v(ím oontlo prrml'\nontcmcmtet contldlio quc.nto aoc

pórfluos, on!athando-flo as
rio induotrioJ.•

c~(; rnntõriao

demund~:.~ intnrna,

qu11nto aos veicules de pussoio.

umn indústria

!

monos

polo

sidcrúrg!

cu quo produziu em 1 !.173 cerca do 7 milhÕes da tonoladao,
ainda insuficiente i dom•nda, ma• jS bostanto signifl.cot.!,

pouco noaca clcpo11c!~nciõl do r..oJ~cad,ri:J.c.

o quadro

acimll do limit:o dA

~~~

que

primnc a

B!!,

mnquin!!_

va.

Uma indüstrio do mineração que jii exporta acima

60 milhÕes da tonoladao de minéirio de forro.

tria qu!mica, quo, incluindo produtos farmactiuticos,
c!uziu em l 973 ocimo da Cr$ 3,5 bilhÕes.

prg,

Aliim disso, do,!!

taque-oe a inr.lÚDtria do -olot:roclomãsticos, a da

alinlant!cion a outra.El.

de

Nosca indÚ,!

Particula.l.•rnante, devamos

produtos
assina-

lAr o croscimanto acalorado de nooua indúPtria nnval e

a

-289tlbreDconto indúatria noron&uticA, aob a rcaponaabilidado

Outrosoim, o I PND eatabel.ocio a •lmplllnt!,

da EMDRAEJl.

ção elo C~ntroa~ de Tccno1o9'1A vol.tncJos Pftra .&rdaa de In!r,a

Decorrido o per!odo •ob

Procrr~

õg1do do

11

mA Est.z:atétj'ico de Doaonvo.tvimonto, ourgo o I Plano
na.l a~ Dr.uumvc..lvlJnttnto

...

.PND

Dolo traturamoa

1 ·972/l 974.

...

11

pu.ç,. c.:ubri;,.• o

Estrutura e

clt~ Indú~to&i"~as

~~~r:gJ.a

ihiuica.a, como a

i-létr,!

NACi.2,

ca, o Petróloo, as 'reloc:omunicaçõoa, ·a SiderurgiA, a

triÜnio

quina Mineral, ate ••• , rosoaltanclo·t~e a retocmultu;ãn

soguir.

carreira de poBquiaado:r., a tim ele lhe dAr mclhor6t

Pe.!

da

cond!

çõca do trabolho.
A.l - I PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIIlENTO ( I PND )

f) RtrDli:t.çio d" umü pol!ticA do ap:covcit~

monto dos !!!f!,!!!.a.,o~~, tenc!o cm vi3tA tornii-los
O I PND foi oprovnc!o otruvõo do Lo:!. n? ••••

S 727; do 4 do novmnbro dn l 9?1, eatabeloC!onão as

tor di." produç.~o o con:Jwno.

dire-

àcw.:r1Mn sor c~·..,ultxL"'c!o!. ilu MOF.U~L, quanto ao 1•ro~.:a~3

trizca o prioridAdes- de nção para o par.iodo do 1 !172

lisar o~ doin n!veis de c:;sino b.=:sico
como :crzmultado.

1

impostas ,

rlo CUl:lpri.;nonto ele 1ua oloneo d~

çõos funaa1ncmtL..:.1a

nasj ol

rr.rf•:U~w ..

ao

to da mlio-do-obrA, dentro dA pollt:ieA do ttrll:c~yio

eopit.n, no Último ano do por!odo, ou soj • 1 97 4 •
Como osso'ls c1ua.a mot:c~s soriM.

Par.llelc1'n"'!!ntc ,

seria intonsificlldo um prog"'rlUt'lll de prt~tp~;'olÇÃo e tt'c!ina.":!.c!!

rcnd:1~

ee

9!

Foi previuta tttntb~~~~ a cri~

dA continuot;Eo dn nct'orn"' Un.ivor:sit4ria.

dont.~l, ondo do nDno luqnr o Jlrt~sil pr:nsc a oh:.liv" CC\loe!l
do, o A supe:r.açi-:a da barroirA dos 500 dÕlbre,;

pr:.1.~rio ~

-

mocUDnto a im!)lllnt.:ç~o do um aister.lil dn ons1no

çOo elo centro~; rcg.iona:La do pÕJ;-g;;adt:llçio, ocr.l preju!;:o •

oci-

raundC'I

-

do l9 qrnu, int:cgr.ado ii~Jl.l&la.

r.umutonção do n:vol glob;~l do Pro~uto

Intto1·n•'l Br.uto ( v:ra ) ont:.re oa dt•z rncioro~

?Ol"m!!,

nonte.

conquistAdAs

TodA a açlic no Cdrnpo do :tproveitllmot~to

a partir do determinadas realiznçõoo, o PlAno tratou Jogo

da emprego a taxaa c:rcsc:untea, com n!veis da rondu e
ll&

do

produtividade ouperioroa ctos de uma acono:!lia de sub!üstÕ,!l

!

seguintes

cia.

çõos, dentro dos principies do crescimento acolarlldo:

g) Consecução do grandes crnqramas de

a) pron1oção do dasenvolvimonto, e. transfo,::
l'llação nocial mediante os proceanos de compoticlio

o segundo conduziria Governo e inicia.tiva privada,

e Estados, empresas e trabalha.dorea, regiões

ra económica e St)lidific~tr algtUilcls .indústrias búsic"s.

público

e privAdo obterem niveis internacionAis de eficiência

e

União

Nesse sentido, foram definidos os BC<Juintcs

programas:

Progr4rtla da Exp:.nsiCJ du S.idtorurgia, PX'O(]raznc.~

I-ntroqu!mi- ·

co, os Correrdoros de

deuonvolvi-

Tr.::an~l>Drtes,

das e rogiõeo em desenvolvimento a pArticipnrem de urna !

soo. 000

O,!

cpe.t'4Ci,2

l:dminictrc~ç5o

dirota,

Nllcionnl, m~iar.to a· ot't1tivs

çD:o da Estl'atüç;ia Rogionnl com a concolidaçiio do pólo

naJ.s simplca c It~Odornon pz::ra o ootor púiJlico, col'n viatas
11.:1_

Além do!.

de comunicações

o o ProgrA."ttll do HinaraçÃo.
h) Inteqr,.,r:ãCI

~~!.2....9.f.:Lq.~-.S2~

JCW cada uma delba.

Ges progrM.a&, acrftscontou-cc.: o Pro!)'ram4

trangc,.'!J r. a,

ii

·PrimeirA

CentrAl Nuclear o Wl conjunto ele usinns hid::•llÓtricAs, c:an
capacidade acima doo

b) Modorn:i.:.:nçtio da emnresa ·nacionlll, a fim

AperfaiçoMlcnto do mecanismos

Cont~

o Prograll'k"l.. do

çio Naval, o Prol)rame. Energético, incluindo a

ção conjugada, h~rmônica. o plonlllnonte articulllda.

do dt:~tti-la elo Co!lpl:CidtC!c compt!'·titiva, rclativ.unonto ii

in ...

vostimontoR, com o intuito de consolidar a infra-estrutu-

intc-

fi:

gradio, onde o primeiro perJnitiria nos actores

c}

do

recursos hWMnos, objotivavll a expansÃo dao oportunid4des

de dof1ni-bs sinteticomonte.
Assim, foram cspocificoda.s

do

Centro ... Sul a a implll.ntaçfto de outroo pólos, Cllpf:ci:~lmento

o .:lgroinduntriAl do Sul, o incluntr!n}.ooaerícola dO

O,!!

targuiiUl o/ou n'11J.. rr.~:iiU~ govr.rnrunofltnic.

Norc!css-

te e o 4grÕpecuürio do Plftn.oJ.to Central e da lun:nüniA.

d) Oinnmi::llçãn 1r.nior do· !!f!.l:!lJi.~:W!W~.

~2:Wl c do !~~ft1l.~'l.C!.. fi:!li~;!E,, visando no

AlÕm dessa~,; objotivou .. o J: PND

ro~uatoci

participação de todos noa xc:&ultadon

manto C!o Cf.L'it;~l daR ezr.~)rcn:ts, li n.t>J.açio do có.UddR estr!!

aat.tmou

.1

do. doa"'nvolvimcnto,

tur:u:r r;~\lpl.·usllriDio, ao a.:esso du peCJuona o mEidill e1r.p.rosaa

através da abertu1.·n aooiftl. a ser promovidn,

Às fontCJS de Cl'lpital,. born .!lBBim à UtiliZD.ÇS:a pelD..tl

gran•

traçou a Eatr.atngia EconÕ1nica Externa, rttlAtivamento

as

des &::~mpre~cus nocJ.onais dos instrwncmtoo .tin:wc~iros

wci!

oxportaçõos, entatiundo duoa cAtogorioa de pttldutoo

d~

tentca, juntu ao DNLlE

-

exportação para competirem com o caté1

a outl:Ati aqânciaa oticiaiN.

aaaim

como

a do mnnu!a.tu.rA -

doa e a de minõrioa.

o) Imrlr:Jn.:mtnciio Cht l'oliticD.
~, hanic:-~manto l'lromovida atravõa do uma
~ia racional do tocnnlogia, aliacl"

tocnológica própria.

'.roonalô.~

à. int:nuaa participação
in-

gronso decisivo do Brasil na ora nuqlcar, com a construção
do nnsoa primoir~ Cflntral Nuolcat·· o previnta o oxplora9io
e o prooaaaam"nto do urânio em ampla aacala,

...,

&&Li

A.l,l - MODELO BRASILEIRO DE DI!:SENVOLVIMENTO

trancferê,n

Neosnc sontidn, foi previsto o

de

1-lH',•hctiz.::yio crn ma:~sn, bwn como n.:~ tentativa d~ t.:nh•.::r::~

1 974.
Do inicio, duwn mctua f.o1'mn

!!,

ttaru isso, todo!J os e~/.Qrços'

A partir do I Plono Nacional

de

D•••nvo,!

vimento procurou-ao do.tinir o Modelo Bruilail.·o de

Dosou

, volvimonto, •oertamentll ""bG.sado em toda a •xpariincia

voluoion!irift,

WL

r.!

'l'cxtull~lll:a O I PIID a~!J.nw o !'Ar til • do

b) Cnpueitaçõo do pniu pura

lDOdalo ccimo sondo ·~ modo. braoiloiro de OJ:1lonizar o ll:o~
compctiç~o

do e moldar ••. inoti tUiçõoa ,para'· no par!odo do uma <;cr.!!,
ção., tran·:;tomar o Dra'ail cm luação douenvolvida ••• "

é eri~:

O que protondo o Nodalo

umo

c) F~rLnla.:j . n~cmt.o.. do alilt_or p1•iv~dn,,

c.:mprosns e novAs oatrut:.uras elo produçiio

que

realizAr uu dMIOCrAcia oconônUcA, "oci~l., r,aoial a

atr.a,

t1

cOM!rciali~.!!

çiio.

pol!

,d) .c~c.uc.tment~ -::lipido do s~tor privtaclo, m!

tica, segundo • natural tcndinci& brasileirA.

diante

O .Hodelo llrc~ileh'O do Oesanvolvilllento ol.!!,
grande:~

o

véo do nova mentalidade e~prcr.:1rial, ti.'.ndllndo a tucõeu dCol

ecnno-

mia modern:a, COII\I)ctt1t1va e dinâmica, a.c moa_.no tempo

ge o• trÜiu

ontrontar

taent:~lóyica..

oconõmico. o

c:> implc~m?nt~

7.ClÇ:ÍO, din:lmit;~liiO .C

objativos naaionAist

de ~ondiçÕt•uJ quo favoreçam a

modt'rn,!.

comr,-::t:.iç:io, ~endo ut:.ili~ada~ ~ol!tiCil:T

t1eca~ ,e m,ono~~r~a ad'lqu~~uc, ~om.. c~~fJDS~ d~ .d~ma~da mon!!

l - !:lavar o Draail ii cat109orio do

n"çeo

·r~ investimentos em sot:.oroo básicos, como Educt~ção,

UIDA 90r~toçSor

de»envolvif!A, no pcrtr!oclo da

.tE.riG, dor~tacnndo-se, bindn 1 a.,co~coss~o ~". ~r~or~dode P!!.
'

2 - DuplicAr a ronda ~t,!l do

Bruil

.,,

'

'

'

e)

atá 1 980, rolativlliHnta. A l 9691

cm

3 - DiJDcnaionnr a cconom1a brD.aileira,
1 974, dentro de

UJO

craacill!cnto anual do Pro4uto · %nt&rl'IO

Bruto a n!vo.i.a oompreamU4oa entre 8 o •101, obtido
ereseimcanto da elevaçãO 4A

t&x.a de"

1

011Ut

oxpanabo de 'emprego, da

redução da taxa in!lacio~r.71a. • da. politica oeonõaaica, no
plano internacional,. coa.a. eonaoquento hcel~roç~o .4o 4o-

Z:f~:ÇÃo

cSo

A moeãnica do .Hodelo, voltada para A int,!

p1.-oc.e~ao _da d~a~volvu;_n~, preaa.u~O ~quatro «X!'

rc·... o...-t.:

~iõcu

'l

a) qua oa rooultldo• do progreuo
.I A todaa

~·S as éla:;aoa C:a· Í'cnda

t

ijab.!,

I

a idóic. do

COtllO -!arma do

blieo,

fedora.l11f~O

un~io

co2

e Estzu1oo,

se. consequir .maior. eficiênc.ia no so't9r pú-

.\ União cabo ~ofinil' ~ o~tr~tá9ia .d~ açiio 90vern.!!.

. mental. e o _ectabelociment~ d_aa prioridadas nAcionnis,
q~o~anto. aos .Er;tado~ ,compete ,a ~x~cuçã~

.d'? pbra~

8,!!

e .d~?B a

çõas adm1nist~llt1vaa espoc.If.i~As.
ultrapniunu~o

o pot·Iodo do .I PNO,

PP.

demoa verificar o acerto da pól.Itica. ·oconômicD. incorporada.

ao nosso ModUlo E:cont,mico, bem 1\ssim comprovar o êxito tg
tal do MOa.. ~o pela raporcuasiio Altamente favorável

que

el• obteve no exterior, a pOnto de se tornAr objeto

do

eatudoa, anÃlioe e 'Algumas tontctives de ad.:tptação

por

ou.troa modelos ou siatemua •.

do pala1
O I'lano

que,, p:a.ralola.mcnto, ae opero·a tranafo!

b)

wu;ão aocial, ~n

lerAT

econõm!
re•

AI

'

Pinall~onte,

Jlojo;

diÇÕOo tundlliiSIItailo

CC

I

pcratiyo,. obtido pclç:» oquiUbr.io .e~t:re

oanvolvl.JoaDto.
'

•

taçiio, Energia, ate. • • •

forlM a IAOdarnizu aa ,inllitituiçõea,

O croacijAontO,

AC!

ic!bor d1ctrlbu1r ~ ~cnda • · untar

de

a_,ataca, ainda, a. Estratõgill

Pa

Ooacnvolvimento, indicando todos. os passo::s da eacnln.clo
ra ·o crescizncnto eConlimico e sociul.
Nesae último aHpecto, é do se ro.:~sàlt:ar

'""" oc.c:J.c..iado at.ert.11
c) que "" IMntenho a ostabilidndn pol!tica, pr..l."Jn!ti~o o 'dcscrjVO:.villlanto aob :091Jr.o dosnOcriitico7

bAaicwnerite ·a aas'egurllr a

particip~çã'o

na

elo trA.bAlhaclor

expAnsão da· renda nacionaJ., a domocrati:.o;nr o capitlll

o

o

capitulo dodieado Ã %ntegraçiio Social, euja pol!tion vi•a

das

empresaa, o. impedir oa ahusos do poder cconômico, n. o::pnll
4.)

qua haja

te :lr.turnu, Ci\l..,nto

aogurAr~Ç'A

nacior,al pl.-na,

ta.!l

oxt:t~rnA.

dir os programas de deaonvolvimohto aocinl, o

v~tlori=ar

oatagorinB rtta.is. pare o cleaenvolvimBnto, a l:poinr

tegoriàa de renda mlnin o a recul'erar o.s populações
~inAlJ.zados,;

o Modoio eC<'Inõmic:o Sraailoiro ae caracter_!
za funduftntzalmante por c~r um J4oduÍo ~onõillico dC~.
.

$

e

.

entre a Uni:io o o:: Ectador; conltitui a· boDa do MOdelo.

Quanto i:s Grandc,s I'rioridades o Motns Set2

riais, aão definidas as aegnintea, acm prctju!zo da
lidação da infro-oatrutura de EnergiA,

Tal alinnçA poasibili.ta o for.taleoimento '

.Ag;iculturao

ta com a om,r.,c~ oatranio1ra 1

vriiJIIA

.igualdade de oondiçõoa.
•!l.

Por' outro lo<lo, a coordonuçiio do açõoo
tro o Governo !'oderal o oa

~atAdoa • viabilizA

~rannporte

cono2
e

Com);!

· nicaçõoa e do deotlnvolvi>nento intogrodo do Indústria e do

da ampresa privado nacional, pornlit1n4o a compoti,ção des0111

mu!:_

pro!JrM~n-de-trobnlho

e demaia ooluçõoa i911almonte apont11daa no Plono.

MftrC!

do, onde A Aliança entro o Goverflo c o Sator Privado
•

concoante oa projetas,

llf'
c~

1\S

rovolução no Eduoaçiior

4e saGde e Saneamonto1

abaoteoimontol

oca1erAçiio do

Pro-

revolução nn 119riculturA-A-

e acelorA9iio do doscnvolvimonto

eionti!!

ao o taonolõqioo.

o progr11111o

naoionnl pora c Atondimcmto dAI prioridAde• oatodaio,
o % PND dcotoca oo puntoa ooaonciAis
mocllll"o econÔnliCo 1
a) Ab111orçBo doa mod•rno:J 1n1trumonto11

4d
d:un

economia a da~envnlvidaa, camo A i_n~l\1tincJ.a do Gover.no na
gastõ.o do ait~tema acon&mico, ple.nRjAm4fnto

tt

ruaion•lh:a•

900 do~ docioõeo o o ilnpullo da proaporidAdo aoaial.

B - A ECONOMIA D!IASIL1!:%RA llM 'l ·973

A ooonomin braoi.leira, om l 973, teve

4ioulda4ca d&ool:rontca da problMan vinoul.,.doa ao

torn•a!

monto da petróleo> pelo• po!au t.rob<lo, bum como <lo alto dos

,,

L

E

i&

&L

ra-

oultadoa baat•nta aatil!atódo• ae lavannon ~m contA ao d,!

"ffiiM "L L&

lU

/

-291proç:oa a procnrn tll!lpeoul«tiva de

Gontra

:n~rcadori:~a,

alml!:nto, CM ~nth.r•;tr.illll qu•'l 1nair. cr~a.:ftrarn ''•rt.UR llt:

ou•

Em 1 97:•, 1omo:rn-oo 6 (o~io) anoo da exot1t!!

neat:o•t.~no alcan9ou Oa 11 1 41.
Alg~n•

indicndoron podarão demon•trar

deaompenho da (.!Conc,rwin, em 1 973, cCJm .cttfltcJCOi

bor11

'..;•• no ~!vol dt bom-eotar da c:cletividec!o.
tcvn um Ütimo cre;scimonto, com uma taxa

ao

mente da• ativ.t.cladaa oomerciaia o

o

po .. it!

A indGot.:.:ia 'cJ!

aerviçoa do

elo empr.!

l"'r•

baotant~ Gtil

Um outro iil<licac!or

o bom croacimento aconômico obtido· am 1 973

'a

!ore

In'dútit~ir. mcc~ntcu

2J

Indúotrin du nllltc:rial olú~rico u d"
COII\Unir:.:.yão

29

Indúot~:i" da lMtorial do 'l'rcmsportoG

23

Inc!üntria OU!mico

22

tranapo!:

o Indico

go J.ndiUitt'ial cJcmonstra · umi. expanaiio' de 14, 30, ·com relação
a l 972;

..

'»;

141. · o c.raac!

di

teo foram de 121 t 91, roap~cüvruno.r.t~.

t

~.'i!.

te 'tmrll de cr.uscimento do 'PIB, aeun.,re auporior .a 9t, 1ondo

que

ae9ui!l

tOai

troa ftatrangulmnentoa oxtorno11.

explicar

é o que ae 1'!

formação bruta da capital, fato. a~ extrom

impo!

tinoift' para a oxpanaio da economia, que manteve-••

a

um

n!vol de 221 do PIB. · .r. fim de compl"""'ntar a poupanç4

iJ!

tOrna·, no1ti 'oxerclcio de t' 973, o ~!luxo de capitais

~

c~pitul,

ternos repreaentou·cerca d.e lOQ da formação da:

o

Enquanto em 1 972

o

Con:cl~o

Deaen-~o"'!

do

vl.mcnta Induotrial (CDI) aprovou projotos :JUO
num montante do Cr$ 16 bilhõoa, ncutc ~txcrcicio, t41ia apl,!

caçõoa atingirnm Cr$ 21l.8 bilhÕc:., aonc.!o I]'Uu n Mb..lotiA tle!
soa invastimont.os apro\•ndoa

automotivn

-

i l:111úatriw'

foi canalhada

cr; 6, 31Jilhê'es

mD':~r.Lioa

-, cabflnC!o i d"

pr1maa Cr~ 6,2 bilhÕo:~ o 'i da bc.n.a do conawno cr~ 4,11

lhÕeD.

~triu dt bela intuwdiirios • dt 'capital

·e

crt

bi

E, Aindll., dos invo~t~onto;J :aprovatloa, coube .5" i~

crs

2,8 bilbÕu

1 bilbio, Nlptctiv-te,

cjue bom reflete a oonUonça c!epca1tac!a nc nr..i l polo me,t
cado finallcciro inte:nacioatl.

COm ·).·olnyio it b~innçn

morciD.l,

crttsc~l.ino:nto d.::~;

virt•JCo de um Jlltli.or

IV:\

co-

ções, 55,4~, em rc.laçiio 5.c ir,port~tçõct;~ 43,0~, 01n te.cmos '
'compe..r,tcivor. no t•.no

t:&ta .:lproscntou-cc.

~tnt:at'icu:·,

aupor,nv!

ttirj.a, c.m t·cmo:ca monutá.r.i.m:, .tia ceren de U$ 1"7
co,,soqu~.rd;e-:'lt•!'nto, va:.:ificou"f.~

lt~nço

vc.gn.~onto!:, 0\.\ uu;jl1,

d'J

nnnüo m.,c.t

c.:l~var;i;o

dt1

um rtlnv.:.uio

·de

o~

::,)

ncuJI:o,ui rClsO.\'VM;

milhÕca.

t~upr.:.cr.'Vit

b.llh~c.a:;,

no

b,!

proporc:i2

·to <>bttvt

OÚ&nto .., sotcr da produção sidoNrgica, •.!
uu. pzoduçio dt aço · • lingotes de 7 149 614 te~
~.

torro ;usa cbttvt ua inc:r.onto do 3,2%, CO:rl'lspondtnc!c ao
....tanto do 5 471 188 ton.-l~~. A pzoduçio ~. tez= ~
do alcanÇCil 6 007 107 toneladas, roprtsentancSo ua auaen ta ,

coa rtspt1to a 1972, dt 13,2%,

p:~r~

ir,.tc:rl•l.lCJ.un.:ah:

ttMOI Nlativcs a 1972, ua •.!!.

1adas, a que Npreoentou, •

11111tc dt 9,7%. Oo• relação ao ano anterior; a produção

Continuou, .,. 1973, a uconsão na pl'Cdução
&UtOIIDbil!stica, que lt>Í da arc!tol dt 727 623 ve!culas, IUP!

U:tt:J. out.ra õ~·..lr:-a pAr~~ qu!l ae po~:;:~ IJVi\l.!.~rj

r. perfr,:ch:.nr:: ela

c~cc~'.'lrr.l~

br:u;i.lei:t".:., <:m l 97::J, é ll de• c:row

o c:rescilm!l'!'tQ nctwm.t.t.:do c~v !l::r,~,,uto l'\'•·':11, no lJ:ol·.7,c,d0 l !16!3/

/73,

f~,J

llll

o;:~.~r··~~ ~c:

7Ei,li'.:., o 11Uo

c.;:,J:l't.1!i~,:,,,G:~ .l t;,J~l·'

tc:xn

dei c.~rcoci:·l~i"ltt.' ~1 JOr..éi:~ict. ç,1,~ npro~:üt:.~1.:>:ilO:'ltc lO~ llO Ar.n

t;:;

at".m1tin:'!O':"I;r.: cl~

1

~73,

~1 1 6 b~.lhÕ:u;1 o

v,,1Qr tln

tal vulor co:crt"SílOI'H'!tJ 1 am tcr;:;ot:

pro<.1 ~!';~

to

à produção

de tratDNI, esta &UIIelltcu de 24,6% co•

zs um:t

Nl,!

çio a 1972. A produçÃo dt pneus Ngbtrcu neve :recorde,
do do 13o257o800 unidadu,_ •

"'.!!

1973, o superou a de 1972

0111

aa,a%.

1':1,

,r.~rn

·~-'!!lJ!~~5!.!,

zoandO • do ano antoricr ... 19,6%, cabendO reualtar que,'P,!!

0o11 rtlaÇÕes

às

produÇÕes de energia elÓtzi

ca o dt c:11oento,, estu ~~~~~.ir...
~·

em 18,8% e 17,5%, 0011 b,!

no . .no anterior. respec:tivam.nte.

rendA dtJ u~ 507, vu~~r cwtt~t que ang,mc1o os rro1JilÓPt.tcoa "'o
Hutlscm

Ia1otJ.t~utc

ncmont.e

a.l.~nnçt.lrtnr.:ot;

no ano 2 000.

Por outro J l"'clo,. cl\bo acr.tllc:or

dad:l em 1 973

~

continu;,çrlo

B.3 - Transportes

aos os!'orçob Llo por.to de vistn aGcio•aconõ-

mico, oqu.:\cionadou Atrav&tt elos .t.nstrmnentos
FG'l'S, o PI:::, PRO'.rr.RnA, BNtl,

~10J)f<.:,L,

o Plane

p~drõcs COlliO o

evontoa llaio

et:c.

Nacional do Viaçõo-PNV- loi ua

ioportantu nc setor de transportes

IIli)

l 973, U!ll percentual nn1 to~no doa 3,;51 O 4,3~, COm r~l!

ÇQO A 1 972,

pais

p:~:X~dutoll

A~nàa Cnl relnpiio 00 ano anterior, OU

princ!

a.grlcolaa, oxcluindo-aa o ca.fõ, upru11antnram

um crescimento global

po~·

volta

~oa

26' om l 973,

Cabo

daatl.lCAr que. os pl.'odutoa- tlU'-' at1n9iram um ·m~ior IICl:icciruo'

torAnl o tri9o ct D aojo., com

300~

a

sa•,

ruGpeu::tivnrl!cntc.

Nasso .Plano, lt>r... conaiderac!Os um total de 115,005

1:11 doi

rodoviu 1 35,944 DI do lerroviuJ 101 portos ....r!t!,

o 412 cnmpou do pousa,

navegáveis

Eato Plano datoi:II'Jncu a intra-oatr!!,

tura de um aiatama intograclo do tranopcrteo com viataa

a

.•tander Àl noolaaidzadoa aconômicas, IIOCiAil, pol!ticaa

e

militares do pa!o, olém da eatabobcor ao baaoa para

101 princ!t>ico · tundamentuo aplic&veiu a toda c Siltomo

aionlll

jl.
c111~o•

oUchio, om 1 '73

o araan,t
tat.ul'!

N!

do Viação.
Po~o:.:lamoa

nagunaa

01

pl1noa globAi&·du tre.naportaa, com 1nanor custo, obodocondo

Mna~rotiVft

mentn dn ind!!otxla brnLUo,lr• toi an orllllln de 159,

em

1973,

1101, nuv1t11 t l&C:UStl'ül . 39.904 DI dt rios

O Cl.'CUICizucmto elo cd:or ~gr!coln rt1UiGtr.o\1,·

dOs

noo

a1on~t•r

num•

nn&lioM

da aituaQio .aa uoon01nia om l 973, maa

toi cUt.o ;:otlo1:o o

o

bem doaomponho Alaonçndo, vraçao

aUoianh atua9io vovornamon~nl atravlo doo

~oqu~

l

1natr111110nto1

de ,pol1t1aa eoan~mioa, que p•nlitiu um crooaiaAonto do P%1

-292do 11.4\ o.

~nse.}\lonteacnto.

O Banco c~ntral ó, ;:ainda, o

Wl Nior bca-oau..r para

do de)>Ôsl tos' VOlunW101

I'OI"'laçio bru1lo~r~.
a1ntot.1~tn..-

Para

o

J~ubitlvol

ooon&:uco brA1111o1ro. apr•aonu:.Ja a ACiJUir

w:a

01111.

craacJw..:nt.

aporcca aliJUn.o inclic.40rua 4a cconOA1a bl'aa1lo1ra

fdop.Satt..>s

cor.>~~re

ct~rto

uv-t<o a 1 J72, no 'JI'Ol obavv..... ua -rtaaonto P2
a1t1.YO •

ncipiondirto

COI:Ip~l161:101 doo IIAnCOS

c:omar-

JW virtudo da ,aUA laculdade do modificar a rolaç:iio

do ttnc41xoo

q\Uid.ro oftl':!o

O

•

1100da

IWIU&l " dop6aitoa no Bonco

do• DAncoa c:omarciail, bwo co""'

•

C:ontrol

da

rotor

mnt.ante do rocur.oa lftOnae.lrioa, na forA& do

dep6a!

toa CODPUla6r1oa aob aou oont.ralo, 1uaa lha parmito

todo• elo••

AWDO!!,

tu ou dillinu.lz a upl1tudo dn multiplicador 1>\nc&rio,
nrDICI.DOIII:S DA I!COHCICD. DilAS rt.r:T~

p6o1coo:i vJ.ata no S!•t...., !l.>ncÁrlo.

(U7l/1t721

~.nctioação

IUo ~11111b!i" pro1110vo

doa titulo• da crédito j& ~~•contado• no•

coa C:C.Orci.>h polo piibllco, ou ooj.,, o piibllco ao
lt72

lt7l

'·
'·
'·••

Joo?llla9io (1,000 babt.l
PJII (Cd KIU.Õ.a de 1Utl
PJll e-r uen., (Cd do ltUI
II'I"Oduçio A9d... la (l"S>-1001
II'I"Oduçio :ndu•UJ.al ll"S>-1001
c.;.oruç.io 1'011 M IU.lbÕ>cwll
~ roa CIIJ IUU.Õ.al
ll'apel- ..UUdc> laa1dc> C:rt
AUbiieal
lklloo da 1'•-toa I <:ri IU.J bÕ<No l

'· r..>t1cu

.o.

,..IS4
1.040,1
10,6
US,1
20G,I

Vartaçio

101.707
2,9
1.1S9,S
ll,4
11.4
l,l
l40,9Cl:l 4,l (21
2l7,0Q 14,6(21
6.201
ss,.c
tJ,a
6.074

l.tn
4.224

u.oso

Jt,l50
u.,6121

u.on

~-c.õrJ.o (CrJ

IU11>Õoo)
!adu.a d• p r . - por at.codo •
4Cona 9~1 (lt'S>-1001
I ::I, ladsce do .,..to do •1.4<1 c:ll
ll"S>-1001
ll&llrJ.o aln~J» Ql IC:rtl

~''

u.

d"""n·

NOIDOG

caaoa, oa inotrwacmtoe do Politica Honotliria cmp:og..adoa, '
1i01

•U>o

P:!

bl a varLAçio nu taXllo do juroo a quo

.!

o) o oatabolocimento do 111!1 toto

~

za •• opreraçõoa ao rodo1conto,

"·'
"'··

laa •• proc:oaa:ua.

•29~

C4ho Ainda reaaaltar, aob & 6tJ.ca externa,

4l2,41U

S04,4QI LG, 7

440,9111
261,1111

SOl,l(l) 13,7

o controlo polo Banco Central daa diviiAC docorrontoa das •
upcu:taçõoa o ont.radaa do cap1t.&1a para lazer taco ia

u.

•

Da!!,

da.r 1Coio1 do rA9A»Cnt.oa ao actor bancÁrio induz a que ootcr

recorra ao rtldooconto j1111to À 1Mtitu.\ç:io mAtri:.
1.
2.
l.
4.

d,!

tendo o fll«rt1YO controlo elo MIG.J c1a mood:a oacritural • d,!!

portAÇÕfll,

re~~M~aa.u

1!!,

do rondimantoa o aa!do.a da capitais.

312,0(1) 16,1

Ativ14Adoa ro•avAntoa no Si•tomo ltOnatirio

~·

• P'in&nCOil'O t • aido doaomponhAda }"'los llancoa

c:omarc1•

IIZIIçOQI Anil:.

alo.
UI • 1181-.bi'O
121 • aau.. LLva

Tal at1rmat1va ã uu dt'&:arrõnela dA nocOI\l'lidado

...,ter parc•la dOa bano o •arv1çoa produzido• no 'acollOIWl
-

tlwco roal

• aob a !o,... abaolutamonto liquida

1o1 de Pa9...nto•.

~uatif1ca•ao

Jt••t•

•

Me-

dcu~compaaao

que

ocorro ontzo aa reco1taa o oa 9'41toN cntront.edoa por

un1d,!

E

e

..oóo

dt!

pelo

conM~dorcs.

••.2

Neaao

tido, •• !unçõua b&aica.a doa Denc:oa Comarc1a1a tõm aido, an
capitulo pr.. tendeaoa d..on•trar

de

liltJ.aa lnotÃnc1AI

I&IClato • aJ~~pU.Uudo a cacrutura do S1atOIUI HOn•t!

rto • J'1r.. r.c:-1ro.

a) cr14r mo•da oacrJ.tural

J!aao Slatcaaa •• conat1tu1

Dance C.ntr"l• doa a.ncoa Ccecrclala o doa

balic&Mnto do
Interaod1ir1oa

viata no aiate:nA bancário -

m moeda Mnual o

F1Mncol roa.

i visto. no Banco

çio IIAtt:_la do SiltiiU Honotlirio o F1nanco1ro o ã por cona!
vu1nto o axocutor da politica IDOnet.\rta o agont• de

de~aitoa

Cuntr~lr

aeu podar d• ditar nonu• o udtir P"pol•mooda o moeda

m.!

tá11ca

oa

moeda rMnual

-, pode axpandir ou c0111pr1•1r

AI cAuaaa t'undamantai11 •

quo o lavam i em1aaão da moeda manuul aão,

•

Cl1l

moioa de

pogam~~nto

'

o
p~

•

• l1qu1.:oz

do pagamentos.

auaa
Palo

rocuraoa monotÃrioa da economia.

.,. • ..,. do pag0111onto

i

dapóa.t.toa

b) transformu tltuloo do crédito
O Banco Contral •••umo o papal do in•titu!

-

dopó~:itoa

..

com bllao em »oua

A moeda oacritural garl'lda poloa

Bancos

Mreioj.l õ ab1orvida. p..:6.oa que nacoaaitam do rocuraoa

C2
ii

cu.rto, prAZO, como por ·exemplo, a• emproaaa induatriaia, aa
caa. . comorc1Aio, 01

~gricultoroa,

•• ea.as at1v1dadoa.

Em I!IUmA, taia xocuraoa conatituam

etc., corno suporto para

9•nor1cam0nto,

o

capital do giro utilizado no financiamonto da produçio COJ::
•• aoguinta11

rente o visam a cobrir o a gastoa da. a unid'adoa produtora• em
antscipaçio do rocoitaa !uturaa.
a) a necoaaidade do ampliar a maaaa monet!,

A

criaçiio do moocla ooor,!

tural poloa Bancoa com~~~:ciaia poaaib'uita quo ooto

poua

ria a fim de acompanhar a exPanaio da p:oduçãot
inoremantar o volumo ele moioa da pagamontoa o
b) ao neceelidadea da liquidoz a curto pu
10 do comlroio • da indGatrial

datinam

om tdn lraon

a

o) •• dificuldadll !inancoira11 olcoopc.lon•·
io do Setcr PGblico.

ao

A) podtm' mu.\ 1:.j,pl1cnr III'ICUraoo
novoa,· reo.emlticloal

1110nodrioa

-293b) pod.,. IOUltipUcAr roc11raoa

lloOnetárioA

quo at; ontAo o pÜblic;o gu.trdou como reaer\'a mnual,

t'ora

con•tJ.w.-.. •

ru.,..
c) pod• incr...entAr o JOOntanto do

cr.pr6o

t!Jnoa aont contar com maior volwao de ro•orv••·

1'!.

Ml'AIII

oorv•• -•tidao elo J110tlvoçio ailoplo ...nt~ oporaoionol.

c

doo b&ncoa1

autõnt.J.ca poup.nça, e nio •pena&

pute deouo Inotltu!ÇÕO•

Pinanco!

r••~ •• C.ix•• Ecc'n&.Jca• quo tú a f'r.mçÃo de r•colher r.!
curooo poupodoa o •alutini•loo

CIOoiO

fundo., a f.,tal do

r•d.!.

aaru detal'lllinadoa lnv.•tJNntot.

A trAn11!ormaçio ou convorn5o da titulo• do
crécsitoa

J~Mioa dn JHI~Itwontoa • l1quidOI •, ó

M

I, tinolllante, o SiltCIIU P1nance1ro Mon•t.!

roproGo~

';&da relo daoconto d., dupUcatas1 lnt.r.aa do cãmb.1o,
O corrocpondo Ü fOri1Wl U:uol du ApoiO f1noncciru À

otc.,

rio '" ""'"PI•ta

0010

aa d-18 inat.ltulçõ..o quo

trabalho•

an~ .. poupadGree • !nvo1t1doro1, c1 tando-ao

co.o ponte

oa

prod):!

DAncoa do InveatJ•nto,

ção palo SiaeemA bancário.

•• COIIponb.la• do &e4Juzoa, oa

In,!

Ututoo do Providiincia o .. 1o1. . 4o Yalaroe

ttcr;m, o da:~..:nvolvii!H'nto econ&,ico tom co,n

torrido p:arc

~ c:rt~Ac~nta

Siat~

nt"JZ.ini·ict.r.çZw ®

o:onnoqucntomonte,, para u

e,

dilUtnt.lt.naçio d111

Eaaaa o~raqÕoG t~ 16 a:.tond1Go

c1o c:ÕdJ tau.

çõcs ses:~ corr••po,,düncia c!n fcnõmanoa raaia
~rtadoa

"J:.vo

lancirio

op•~·li.;Ót::..'

ou produ:Jdoo

A p&rtir do l "5, cooo o odvento .S.. Lai n9

•

bena trAn!

-, conltituJndo-uo nuu

autüntico

l!'!tuloa•.

COU\

Harcado

•!!

do Capitaio, o Siot..,.. HOnothio • Pinancelro N•cionl>l
freu protundu IOOdlficaçõ.,..

t:aaa proc•••o
niio õ ilimitado.

4 ,5,, .S.. Rofonoa lllano1r1o, o da Lol 119 4 721, do

-

crio~~ção

•

convarafto

MOd1t1caÇÕ.• oaaaa, dentro outra•, que

Elo aotro olgWMa drcnogona, cm tunçiod<>

1.Q

dua:iru o feurg1Mnto do nOYfta 1nat1tu1qõaa, oo.o •• c:on!

comportAIIIOnto du llutoridodoa Mnadrioa, do piibl1co o

do

toro• • Dhtribuidoraa da Valoroa o •• lociododoa do c:rld!

conjunto do 0010plaxo li.tOIIIA bancário, diccril:IJ.nAdu •

•!

to IloobiUhio.

guiro
C:OIIbo àa duao c1tadao Leio, diacJpl1nar

o

popel dao SOciodadu do c:ródito, l'inonc1...ntoo o Iftvooti•
a) a ta do permitir o cobertura doa

JBAnterem uma cortA roaorvo.

-

aa-

tb o naccaaidado do

quoa rotine-iroa, oa hncoa Comc.rc1A1C

onC'f\lxe

-, roproaontadA P2

•

garantindo a olao 1111 COIIportaMonto bolado, tal qual .lo O.!!

traa .oc.iodadoa.

l:t .moeda mnual e dc.pócitoa no Banco Cont;ro.l,
b) A ~"""'ndo poloPÜblico por liquic!oz, aob

a 'forma do moeda JDAnuAl;

o

c) aa operaçõoa du

Atl'AYOI

~rl:ot.

auiAII aaia libordad• do ação do que 011 Bancoa
ou o• Bancaa da Invca~i=onto:.
O Dance Central o os Bancoa
t'•n:~intdll

o

CJUC ~:o

Co.c~c:reiaia

d,g

chtls-'" o circuito monotli.rio-crocUtlirio.

•!!

lnva•tJmonto.

O!!

a Latra de Cit\b.io

!ftmarndoa por c:npr.oLüe • p•saonc, ~ra oa pontot:

ao

tit1codoa do Depóaitoa

I:ttproaac o/otJ. Govcr::

~~ pr.1.orc!1;.ln, ot: ror.uraotJ com ~u:t opt:l:'l'lm oo

no.

&ancoa Camar.:iAia.
consiatunnur.~

Intl!l-"'l:l!

Oa recursos colote.dou

zAdo Wll con.~tu.\0

pi:U!'A

aor deatine.~o A outros tir.a,

\Jtil!
cape.zo..,

e;., primeira i'.ns:tinain, ele provttr xandin:ontoo tututoa
a(JcntGo poupador••· Oa aogundos, palo contrlirio,
eob~o

por

wn tnOnto.nto do

1111 JIIIIIIOI

oo

aos

trllb.llhom

rccuraoa l.iqu.1.do11, nm 9'l:lU1do

portn

Orit\dO!!,

com

btUJI

tJ.montoa

-

Hall, COMO

..

nn. importincie. doa recuraoa

C?Ç?n1
F!

•

a por ••rom

•

A&

t'1noncu1roa

1M 1M

No final do COv~rno Coatallo Dr:tnco,

lota1n dop6aitoo a lor.ga pruo, ou qua11 1 poln 1111

in5roia,

olaa

TAl fato dt'llcorrau como

con•equinoia de que· aa financeira• 11e opunh:un aoa
voa vovornamentaia do comblleo li intlaçio a

01

objoti•

"eatouroa"
imag0111

da .pol!tica econamica. 'Doota forma, olao oe viram
torç~
101
doo o li~or•ae
Danooo comorcini,o o ia grande'" lo;! ao, por
não poooulrom um uplo • aconõ11lco oorvlço de cadutrc, umo

porar~~m

oo

!ol

crédito

ao oonaumidor o devolvou•aa aoa Banco• a parcela quo
ab•orvoram do oridito ia empt'aDllll,

timentoa.

OS!

Inv•!

din&IAiclUI, '

.restringida a atuaç:io daa tinnnooiraa e.o ccmpo dn

oxtonaa · b&aio

Ocorro tM\bGm que oa Donao~ Comoroia.ia

o 'Da Ca!:

am1Udo• pelos lllncoa da

eatA11 ~b:u::n numA cuta taixa do morcGdo quo davorio aar

nancoiru é do oruo.ial importlinoia n• ofotivaçiio ~oo inv•!

oo1n ..... %notLtuj,9Õoo l'inanontru, quando

•crca·

nio hli difort~nça aa•oncial' entra'

Ulitida por P1n.,ncDiraa

do Ql17111114D do grando porto pro;ludicarom A pr6pria

que trobalhlllll ó que o dauonvolvimonto ~·• Xnatitui9Õoa

.i~untLUoMI

oparltçÕfta

roaarvada aoa Banco• · de Invoatimentoa,

pelos primoirosa

!lu21:o quo on1 cacln p:u:Iodo c1uiX4 do ac:

autorJzação

cou, com ruloção ia SOc:iedadaa d• Crédito, Financiamento o

daocrnpcn~.lldo palon IntorMdlirloa Flnancelros. Caha ~

diários l'incncairoa <lifcrcno duquoloa co.• que tra""lhu10

ttor5m, gom A

concecUda-. aoa Bancoa ComercJ.aia para vfotuarera

aoa Xntarn:CidiSriotJ trtanaportar oa ualdos clta poupcnç~,

onde

Comorc1•1•

de crédito poacool, a """ tloxibHidode oparocionol

CUmpre-nos, GÇJOrl.l, diacorr11r sobro o PApel

li\Ani:'CI&tnm cteUoits f.~~: !inancinmentoJ

po•

da Mc.inica do t.rana.wionAr com •• Lat.raa do CÃIIbJ.o,

v~~gritioa

o inotalaçõoo convoniontoo pua .2

com UI!IA ;rondo quantidade do olionteo.
lob 1 6tica govornMiontal, a roatrição

i!!l

poota la tinanoo.iraa pormU~u, atravla do uao do .inatrumon ·
tO tão flaxlVMl 001110 A lotra do cAmbio, ollm dO lftllhor COJl

Junho de 1976

-294trolo pelo Governo, quo aate ar.l.enteaso o crédito perA

4•

amJ:ll.l.açiio do consumo

A·

bano dur/ivcia a, con~cquentemcntc,

.tnduz.tsso um maior dinllmiamo tao

aotor industrial.

P.u·al,!

Oo CJ11próatirll0o foitoa oc octor privAdo,
travb de inotitui9Õeo financeiras, para tina do
mento, teve a aeg"uinta

A

inveati-

v~riAç:Ãot

lamun"to, o governo tllasaou a oatimular ativamento aa aglut,!
naçõo1 b4ncÃriaa,

COI:'I!l

formo

da

conso-)uir econnmiDB

du

O,!

cala no "iRtcmA.

1966

A pnrtir dt" 1 968, procurou-ao dar ia . .

viciados doa Dancoo Cohuuciaic, dAa Pinancoiras,
do Invostir..antoa o ela r.: Soc.i.Nt~aes de Crédito

-

At!

DOnto dnn bolaaa o f.o rr.crclSC:o PrWrio

2

r.o

moamo te;!!

o dosanvolvi-

permitiu o t'ortal,!

cimento du» ».ncoa de InvcMtUlontor., oa qua.tu, atrav&a elos
undnrwr1t1ntJG,

c~tn.1l1zara101

cion&l

aetorc• produt1vo4.

pArA 01

um

grlln~o

28, o~

2 oportuno dcutncnr quo os empréstimos fi!!.·

Imobili;.rio

""" oxiatõncJ.o. in~Ci>Ondont...

dA HAbitoçõõo -

31, lt

1973

()oa BlJF1C06

quo tunc.tonA1"itun corno in!trumcntosdo Si1tema Finanr.eiro

po, foi ::ti\'a~o o "mc.:rcado do v•lorea".

22,3t

l97l

ra investimentos no sator

J.Juo~ilJ.Iirio.

-

ampróotimo•

do

RIJII' du Socio4ades d~ Créditos o Invaatimontoa, dM
XllEI ~on.Õtllic:~o

rnotJ

..

t11TIOG

e d111 l.aaocin.çõcs de Poupança

Co!

Emprãat!.

o

rut'tt:uuntarntn, om l 9'/3, 56,4t 'do total don emprÕ,!

[)Al'll

illVIIIGtiml.":l'ttollo
Qu~nto ao"a crCicU.tos b.O tiOtor pxoivnao,

volume do poupança."!.

niio

deatinndoo u in\loatimentoa, a su:. evoluçSo realça n importiincl.o AtJ.n~ido poloa !1nancoirn• no 1>ododo 1 %6/73, CO.!!
tórme demonstram ns relaçõc:on na qucc1ro a seguir 1

cabe roaaalt:A.r que, no por!odo l ·968/73, o

~

b.i!,l

!i!l

Govorno pa•aou a intere••ar-ao dirot.-,:onte pelo dosenvolv!

l96G
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

12,7
12,0
16,3
13,8
17,2
17,4
18,1
21,3

20,5
19,3
28,8
25,5
33,4
34,5
40,6
53,3

aento &a· ~uaõoa c incorporz.ç:õea, liberou a cxpanaõo

hor!

aontal doa CJr&nde• 9rupoa !1nanco1roas, at:ravóa c1a incorpor.!.

çio do orsan1zaçõca não bancá ri •a, o ev1 t:ou a tondôncia de
docrotar

Ullll

1ntarvonçio no:s blncoa quo paaataVttm por

9%',!.

vea di!iculcladoa pua tina do liquidação extrajudicial, ".!
d1da. aatll c.noaa ao aiatcma.

2!!!:..!.

RelAçin entre oa ampréatimoa das tinanceiraa ·o
o total doe OJ!'If)l.'Õnt.imoa n5o dtaat.inadac a inva!
tin:ent1.1.:.
(B) • RcalAc;Ão entre oa empréstimos daa f1nanca1raR ,..
aa l'lr!Jlróat.fmoll don' e~ncoa comorci:aia.
(A) •

PAra firualizanoa, ã imPQrtantc que ae do!'_
taque neaaa perlOIIn -

l9G8/73

-

a medida IIIAia i.lllporta_!l

te acSotadA pelo COvomo, atravãa da ji JnencJonada politica
do p""""'Çio da •9lutinllçio bAncÁria

011

cap1tll1a, qua foi a dp awacntar a· ux.t

.DAl· O a.-nto

d~au

da concantraçio do

d;, poupança

poupança, atraviõs do IIID& 11111ior

tralizaçÃo do copital, permitiu ao covurno um maior
lo do prr,co:aao globAl dt) Dcumulaçio.

ce.!!

conU2

&ut

tcc cl1sc:utic1o, hoje, ao propo:-ac

t'Orll3tÔO 4u .!l2ltt11!m1 corr..oraç:Õoa OU conglomaradoa,

a

COMO

duas

rel!

Çõea anteriores, quo,, em amhoa o• caaoa, verificou·••
oreacimento •xcopcional da a !:lnanoeiraa

um

I

POr outro lado, é merecedor também de

Euaa potcncialidado'

do capitltl tinance.Lro, ref'lotid.o. polo zsua JDGior contralil!!,

ção, õ • que Jaaia

Donde· aa conclui,. atravia daa

~

de!

taqua o fato do que 01 empróatimoa do PIS e do PASEP acUB!,
ram o maia alto CJrau do cxeacimento em 1 973, ou aeja,

do

156,91 e 203,01, roapoctivamonta.

torNa d., org"anh:ll.ção ompraru.rial.

Segundo oa da4oa elo Banco Central, am
l 973

•• veritioou um extraordinário deoenvo~vi.lllento

poupança nacio~al.

De conformidade com eaaa

da

fonte,

A

JIUlior taxa de crescimento 'doa haver•• não monotÃrioa ocor•
&a

:-'''

l 97 J, ttau termoc reaJa, o PlD Acusou. a

ram naa depõaitoa de poupanc;a.

sem embarg-a, noate exerc!

Pior tllxa da crcacimanto ']UO ji 11e vurit.Jcou no Pa!a, ••••

cio, t&J.a dopÕaitoa roprooqntarAIII 86,31, ao911idoo dao

11,4\,

trAI do ci.ml:oio que atingiram 65,3't, relativos ao total doa

A diaponibilidado monotSrio com quo contou o lititS

111, ncuu:a su.uamo exorcicio, foi muito grande, pois

:>a Mtl.iQa

d• Pagu10ntoa a\liD4tntaramf.3 preçoa conatantes, da 26t,
ouperitlr ao

crc~cl.J~onto

do Produto Interne Bruto.

A

havera• nio monetir1oa 1

bom
or,!

gu dcaaa axpanaio foi wa. creacimanto do .meio

circul.anto

do 46, 6t, contra os 33, 7l ocorridos em l 972.

E, foi dov,!

do eaatencial.mento a doia f.atoat

1,2

J'iilalmente, do ponto de vieta

externo,

o

qovarno optou por uma aoluçio politica buoada num creoc!
Mnto acelerado com uma abertura para o exterior,

dAda

a

n•ceaaidad• de abaorc;io de recuraoa externo•, a fim de CO!!!
plamentar a poupan9a externa.

Para evitar oo

ofoitoa

1!!

flacionãrioa de•••• reouraoa, o voverno obri9ou umft r•tena) AO aumento doa axpriatimo• DO Sotor pr!
vado pela rede bancliria, que, .., termca monotlrioa, atinqiu
a caia dco Crf 34, S bili1Õmo1 e

~:•aou:vaa

'

ra, ,bom como manteve' a proibição, do novaml:lro

eatran!J•1do

quanto l utiliaavio do letra• imobililriu ·como

b) a 1111111 acntroparUda di Crf 14
exigida pelo &WIIonto du

.

9io do 40t aobre todo• oo empriatill'<la om 'moeda

om moeda

b11hõu•

eot~:anqeira,

noa opvav5u do omprlotimal externo• .., IIIOida, da
'luvlo

u.

1 172,
garantia
11110•
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D - PLMUiJJ\/>IENorO E ORÇAMÍrnTÓ
. ' '

A ,promoçÃo

cio inov:Ltivel do
j ament:o

; :· '··1

do desenvimanto é'

ploneja~onto.

uma.

A concepção 1110dor11á elo orçamento Ó a
de
que elo •• conotitu.l. 1\o o.quivalanto !inanceiro do plano

,·

'

.· \'.

de açio 9Qvernamental.

decorrÕJl

vo á uma AmOStragem da origem doa recursos para, financi!.

senvolvimcnt:O p:r:ccoupÕo' ordem,

siatc~:ati~açio,

ação a execução coordenada.
do dssenvolvimonto.

O orçamento· cilstribui os recursos ia dive!

de

sas atividadas e projeto• o indica quo

base

na liipõteso do 'dos~itvolvimonto ·daaoruan:Lzado. ·

E

o que at!
impo_::

tiincia e onda e quando aerio realizadas.

é cl!

-

or9an:l_ iaÇnO·· imPÜ.c·a ·ntCesouri.:unnntO · num :Plano:)cme!l

pro~etos

vidade& davam aor empreendidas o co.ntompl~adas, sua

Por isso, a idii.i.a.'de dosenvolvimonto

equiva.lo i_ de oXoan.Lzac;iio.' Portanto, •nio ·ae panso nunca

ro · -

aor

gasto para. sa .Atingir as ·mot4a traçadna.·

dotom.in!

Tudo isso ,constitui a

~

manto do. plano, bem como a quantificação do que··deve

~

çÃo de objet:l.voo, fixação d~ metaa, ~scolha'clos maio~

Sou ob~o.t!;

dependente do plano, ilto ó, do planojamento,

Nosao sentido, o .. plan!!

õ. a 'fontO dl\. qual amana o doscnvav.Únanto. ,Podcmou

mesmo Afirm~ CJUO este não seria poasival ·aem aquele,

Alsim, o o:rçamento nunca aeri . !,!1

Por outro lado, 8 de a:e entender que eaaaa

a.n.

questões jli teriam sido resolvidas polo planejamento,

to.

tes de sorom reduzidas, no orçamento, a termos monetirioc,

DeDsa forma so demonstra

ft

existência co;n

c:reta do binõrnio pl~no:Jamfll~t~~-doâonvÇ]~, formado d"

ou soja, om termos. de· eatinu~tivD de custoa e/ou

. tixaç;o

de dispêndios para as atividadea ou pro~otoo, .

du~s id~ia~ C:rue sio avidentwnl!l~te ihtlf!~arivcio, i~terde -

~O orçamonto-~rograma

é exatamento o roauJ.

pendentes, intcra71vas, quase nwna perfeita ralação da~

tado dessa. intaraçio aiatêmico ent7e pla~ejamento e

sa e efeito.

mente.

Essa realidade :Iii faz parte da própriaoon!
ciéncia nacional, que não maia adznito ret:rot;:easo na
cha do dosonvolvimunto· plAnejado.

ma!

Alóm do- orçamento~programa. anual, temos ~ orçame.!!

to P.iurianual do .1n~eati.men't:os·..

AmbOs, em 'a!nteae,

expressões financeiras do plAno de

2 é tio mucante oa:;a

conaciõncia qua nossa.Co·~~tituiçio atrib~iu_ i União comp_!

orc;amento-p_rograma •.

Dentro do processo do ·pla.nojar o
"Ja!!!le1ar o nron\Over -0 desen~olvimento c a

são

açi~ ·g~vernamental.

Considerando. o âmbito desse RelAtório, nos
l~.m~taren~·... -~o, ex~~· ~o

t6ncia para

s~guran9A' nAcion-ais" 'c.Grt. 89, V).

orç!,

desonvo! ,

vimento ei:onõmico e. social, o orçamento 4nual representA
uma. etapa intermediária.

Nisto co'laiste a c:lit'erença.

.en

tre o antigo o o moderno conceito de orçamento.

.!!

mente, .P_ons_av~t.•so _que ele era aimploe poça financeira,

Aliás, a noção de planejamento · eatS . a tua,!
mente incorporada· ao dtre:l.tC positivo. braailoíro,
ma .se poda veri:t>oar do exame do. textos
menta dO Decreto•lei,n9 .200, d",} 967.
79., ae detarm:Lna quo: a.

l~gaia,

conto!

tilizado para controle doa gostos públicos. e desconectado
de qualquer açio governament'al prev1.3Jncnto

pJ.anejad~.

especia,!

~:1., no.

A concepção modarna. eati bem

,art,,

~çao govo~amen~a~ .~bed~c~~i

a

expressa · no-

art. 16, do Decrato·loi 200/67•

plane1amento que visO ao de!lonvolvimonto econõmico•soc:ial
HEm ~ ••:rã-

do Pala.

•taborado

IUII

Ol"pam•"to•pJOogl"ama, qu• p•:rm•nonaa:rã

lesse mesmo Oaareto•lfti, no seu Titulo III,.

diz que o plonejamcnto se nortoarii segundo planos ·~
gramas, compreenden~o a e~aboraçio e Atua.l~zaç:io àoa
g~:l.ntes

~à

II

do

l 969);

programas gerais, sotoriaia a ,rogi_2

"

noia de duraçÃo plurianuaia (Orçamento Plur~anual do
vostimonto1

I.!!,

conat:l.tuiÇiio, art1. 60, parágrafo iinico,.

Ato complementar

n9

•:r:oaugiio.

~001'dtmada ~~

e

43, do 1 969) 1

Porta.nto, a moderna idéia de orçameri.to
redu(a uma tttrapa àa, programAção plurianual
dO .. tiO

'num roteiro i execução ,coordenada do progrArnn.

an,!!

Assim, parA· melhor co1npraenaio, podc~a r!

sumir a mecônic;a do· aiatoma into!iradc plano;lamonto~orça •
ro lugar, li elaborado o

III • orçamonto•proçroma anual1
• programação iinonooira de

o

conHtituin

Alo

mento-program~, ·no Brasil,. dA seçruintei" tormu

IV

d•

p1'og~tama

anual". (a:r-tfo.mo!f).

• plano geral de governo (Plano Naci_2

nal de oeaenvcilvimentol Ato comple~o.ntar n9 43,

631

do . n_o DJ:I:rala~o. B0,1Uin t•. •. _quo ,,..,.u,:JIÚ

O,!

instrumentos bisioo81
I'

a

•tapa do p.rog:rama plurianz.al a ••zo :r•all•g,

deaombol·

Pla~o

em primo!

Nacional do Dooonvolvimento

(PND) para vigorar· po'r tréia anosJ

a ••guir,

observada•

ao dirotrizoa do ·Plane, i te:!. to o orçamento• Plurianual de

ao,

InveRtimantoa também pAra tria anoa, conai·gnando o.a deap!

No••• altura, ~li •• pode antecipar o outro
binómio da açio · governamantlll, no plano financeiro,
devoremo• noa datar um pouco maio, Ã viota doa
do nouo Rolotlll:io.
manto.

ando·

ob;lotivoa

!!'rata·•• ·da idóio planajaménto•orça•

sao do oápitlll ra'terontoa a programa• do inva•timantoa

a

inve:aõooJ · .tirialmonte', o orçamonto•pro;rama, que dhtr,!
bui oa recuraoa para a exocugfto anual 15e•aaa• programa~.

Em. outro pnrtG do noaao Ralat6rio

oportunidade do volta>" ao auunto.

taromoo

==-==-

--
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li: - CON'l'ROLE 0RCAI!EN'!'.(RIO

O controle orçamentaria no Brasil é
por doia aiatomaa biaiooa1

feito

o interno e o externo.

g principio de di~aito constJ.tuicional

o

ae

1

adminintrativo a obrigoto1•iododo

O art. 70 da Conat1 tuição diapÕo quo

•a

por pt,rto do to'l().tJ oa

prostação do conta•

Adminiatraclt~ros,

U.aCAlizaçio financeira e orçamantÃria da União aari axe.[

quor rucp:mod\'oJ.n por Vlllorfta pÜblicoa.

cidA polo COngreaao NacionAl, m&d.ianta çgntrola

.ta,

externo

AOD

contra lu o ji rnfot:J.<loa

e pelos aistemaa do c:ontrole interno do Podar Executivo

inat1 tuidoa por lei".
Quanto ao controlo externo, o § 19
o •caput"',

P2

interno o externo.
~

Da moomn obrigação

reaponaobilidodo

não

dease

E

mente
tllt.

"0 con tro t~ •zt•rno do

Congr•!!.

laatonaZ. ••rã •:•rai.do aont o auzlZio do

-

da

R•pÜblioa, o d•••MJJ•rtho da1 fwngÕ•• d•

a.!!

diuria fi.nano•ira • orça••ntá,._ia,

".E.

b1111

-

privativ.!

o julgamento claa

con

do Prosidont~ da. República, pr~V'ia.mento examinac1Aa p~

lo TriJJuna.l de Contas da União, quo sobro elas etnitiu seu
parecer.

E o que serli feito Aqui, cobre as contaado
Preaidonto. da República, referonto~ ao exorc!cio do 1973.

quo~

Ad114ll'timos

jwtga.•nto da• co,.ta• do• a6dni•tra-

pa:ra m•thl):r ao!!

prlartoã~ do tl'abatho, Dl(lulrllmotJ o

".!

®r•• • d••ai• r••pon•ÓII•i• por b•ne •

ao Congroruao Nacional compota

conformo ao viu acima

Trib&mat d• Cont:a• da União • CDiflpr••nd•rá
a dpr•aiagão da• conta• do Pr••i.d•nt•

81,

inciso XX, da ConotJ.tuiçõo.

acresce!!.

tando1

•c o

qunia-

Sujeitam-ao,

eacopo o ProaJdonto do Repúblico, por forçn do art.

artigo dA Conatituiçio OCNiplOJDOnta

•D

...

gestoras e

mumo

asquama a adotarm.1oa o moemo p~tÍ"o do R•t::.

to r•• pWbZico• •.

tório da lnapatorla G•rat da Plna~JqaD~

J.Jlniatério da Fazenda com p•quan,1.:J
Intaroau-noa, particularmente, o controla

do
aZt!

~acrõoo,

oxtemO, deixando de lacSo a1poctoa referentes ao controle
interno..

cntretanco, a tim de bela distinguir um do

ou-

tro, a.t.Ue.ntrae que enquanto oate tam Wl caritar emine:n-

to.onta adlliniatr«tivo e técnico-Íinanc~iro, aquela é
pregnccSo da cunho politico,. wu voz que consis~o no

i!!

I - D~SI:.:IU"~l:~mo 01\ HCCJNOMI/,

exe.t

cicio d• tunção t'iacalizodora do povo, através de aoua .r!

... Poli tictt oconÕinico-finuncoira.

praaontantoa, aobre a administraçÃo pÚblica, ra!eranta ao
ampÍ'ogo doa dinhcriroa pÚblico•.

o objativo
no ort. 81,

da Lei

n~

1 - 1-'llto notório o inditJcutivc:l foi o oxc_2

do c:ontrole externo é apontoao'

4 320/64:

o prObidr.

vori!ic~r

do 44 Adminilc.rllçâo, 4 guArda a lcg"l uprcgo dos

dinhc,!

lento dafleJ•IllOnho d!l economia do Pc!c no deeorror da 1!17~.
AlcDnÇA::lD: J•etst;o ono u:n crescimento do P4:oclut:o
Bruto do ordc.'l'l do ll,-1", ·supcrJ.or

Intarnt~

ao ocorrido em

1!)72.

roa públicos e o cumprimt:snto do U.i de OrçAmOnto•.
Oo objtttivos e a. ut1li;,:u\'1~o dos

too clu pol!ticll econtir,\ict~ adotatlo
em verdade, õ preciso deatt.~car qu~~J o
trolo BXt.crno õ o ponto finAl do chlunado ciclo
rio, in1eindo eo:n

1\

!ormnct111 "'1m

1~1

orçamemt!

propoata orçon:.ontSriA arwiodA ao

qreaao poro «praciAçio e votação,

d~poia

co.n

do que,

eon

julgAmo,U

to, noa tormos d11 Con:stituição.
Nessa atribuiçÃo sobreleva " da

VIII, da ConstituiçZo.

na!.n, t.etor,i~1a c

CJU" concc:1:n:J &: M•Jlhnr

n!
regJE,

diut:ribuiç:õ.o•

do
cr.aacimcnto oconõntico, ao m.:cmo tomFQ

Chl CJUO

o actat·

n,:

torr.o toi !'ort:a.l,ecicla, tunda como consor~Uãncia rccultlldoa
fnvor~vois l)llrd

o PAis.

Deaoc conjunto, doltllcAm-oe o critór.lo gr!
c:Sualista. de combiltc à inflação o o croacanto volw.1a

dau

exportor;õoa · ~-~$1lo!uo, como !A tot:os ünciaivoo dos

oxc2

- J::n1 ral~'r;iic, lia tJxportaçõcs, salienta-ao

xllio do Tribunal de Contas da Un1iio, o qual dArÁ parocar

a. divorsiticnção da pnul~u, com o incrom:.mto do item

formA, o ciclo orçanumtlirio qua com!.

çou com a votAçÃo ela propostA, antas do inicio do

oxorc!

taturcdoa,, b~m comO, :. uua BXCC'lento ll2!~

to dtta contas do Proaidonta da RepÚblica, pocteriormunta'
como ó óbv.Lo.

man.!:!

quant!

totJ.w•.
Como

a que 11e rafara, cmcorra•ao. com o julgamon

axar~.,.tcllo,

docuqc.!l.tLrio::

a~

rrévio sobre aquelas contaa.

a.o anca-rramanto elo

ZlO

corr~c.:í\r, dt~a

c:roscl.

ao

graàc.ti\1.::

lentos reaultaüos <la Pal!tica l!:conômicu.

To.l tarot'a aeri aompro roalizo.dn com o

financ~iro

rodn~;io

A

comp~t&1J

do Prcuidentc da RopÜbl1cn, consonntc o llrt. 44, incioo •

cio

co;., n

voi qarAl cio prnço~:,

bo1Dt:lntas

c1a exclusiva do CongroBIIIO Nacion:ll para jul1Jar a.s contoa

De asA

baaict~ment:a

tr.lna -

(' <'Xacutada r.o cuccJ:C'!cto flnllncoir.o cnrra_n

pondcntc, rn .. nrne ao Congrcaao parA controlo o

mont:o, ob1:iclo

in&trurll:;!!

i)'~u:ntit..l.l.'M\ t.u.l.

con:StllJUi;nc.i.~

doaaft nUcientc

politi-

ca ·anru1omict;~-fint~~nc('ir.n, tiVl"tniOtJ, hnoto nno, ,!ll1J::!!!!L~.ll ~.

pratJi.livo.l ,
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3 • A couso do olovo9iío do I'IB dovo•ao ia

c;rrUAa eapeaiaia, al:m 4a utilização conveniente da

numa

·al'!

aoguintcu taxnc de craucirnentoe aotoriala;

41 toa eapec!fiCOI r

~

deuo toZ"III<I • coneçio do deaonvolvilaento detuoclo 1nte:,

eatol'çoc para aa
:!'~.~!!:!:!!

In<lúotria
llgrioul1:uro
Comércio

Traru.porto o Cornunicaçõen

1ill.

ill~

13,9

15,0

4,1

3,5

11,6

J.~,5

B,l

14,0

concentrAÇÃO IUCiÇft de· reC1U'801 e

rt~giõea

monoa tavorocidaa,

viabilizando

·regional.
Dentre oG progamaa aapeciaia,

deataCAJn-le

o ProgrAmA do Inteqraç:io Nacional - PIN o o

ProqrAmAI de

llodiatribuiçiio do Terroa a de Eatimulo à Agroindiíotrio elo
Norta o Nordosto - PRO'l'ERRA, por lUA deciliva

particiP!

çio na formAyio do uma infraeatrutura reqional CApAZ
Observtu.\O".t aic;rniticlltivo co;uportamonto

d..,

setor incluutriCt:l, atingindo a taxll c3a 15,0U, suporior

à

conso~uida

fiscal

Q

no ano antol ior.
4

TÃl fato ao dava ao

crediticio govarnlU'IIental

a produção

apoio

tê2:til o vcstuiirios, com viataa ao mCJrcado externo,

bem

O setor :lt;Jr!cola t.ove sua tuM reauzidu dt.t
4,lt para 3,5\, em l 972 ca l 973 rttopectivnmcnte,

apesar

do Õti1no reaultndo aprosontaão pela sojA, arroz e

trigo,

ta toros

nogat!,

voa, que projudic.:J.ram onormamonta A produção agricola, c2
mo foi

especific~monte

feijão

é!~ a

6 - Igualmente, o Proqr&JnA !apocial para o
Vale do Sio Franciaco - PROVALE e o Pro9rama de
vimento do Centro-Ooate - PROD02STZ::, exercem

como ao incremento da indüutrJ.a oxtrativa.

o que ocorreu, om_ grande po.rta, dev:l.do a

voroc!c1aa pAra AI maia carente a do Pa!a.

boJ~rnchll,

da

no caso Cio a.mondoim, do cac:al.l e do

l.mportiincio aos objetivoo de corroçio doo
reqionaia.

O primeiro doaaea

vi~A

econ!,a~ca

p~.pol

de a\UIIA

dosequillbrioo

a inteqrar todo o Vale

do siio Pronciaco i economia do Po!a.
uma. verdadeira oxploaio

Doaonvo,!

permitiri

o outro,

do Sul doa Eatadoa

elo

Mato Groaao o Goiãa, alim do beneficiar ,cU.retamer,to o pr§
prio Distrito Federal, cuja primeira. meta a aer alcançada
aeri a construção do uma redo rodoviÁria biaica e a in&t!,

liquoa.

laçõo do arma:éina, frJ.gori!icoa, ailoa e uainaa do
Quanto ao comportamento das a.tividadctt
merciaia e de transportes e comunic&&çõos, os

CE,

rosultadoa~

cd'õ:adoo, cujan caxlls do crcacim~nto uupornram as de 1972,

substAnCiada no proceaao acelerado o integrado do

btn!.

!iciamonto, afora todo um trabalho de saneamento,

recup,!

ração de terras o outros neceaiãrioa i criação do

condi-

çõea et'Gtiva» do dcaanvolvimcnto d12. rogi5o Centro-Oeste.

P2

em 0,9\ o 5,9t,. raapoct1vmnonto, raflotam oa aapectoa
ait i voa 4A pol! tica econõmico-t'inanceira do governo,

I

de

permitir a extensÃo do doGenvolvimcnto daa reqiõca maia f:!

co.n

7 - No quo sa roforo aoa doaaquilÍb.rios •.!

deaea

toriaia, podo-ao di::cr quo Alguns aoto.ruo, conaidorlldos •

volvilllonto brasileiro,

prioritÁrios, receberam decisivo Apoio !inancoiro do

I'

verno, indspondentomento
4 - O ••pecto que cabe roaaal ta r, rola ti vo

no

elo~

ca-

benot!cioa tiacllis p1:eviatoa

logial~çiio,

ii orianto9õo politico no controlo ii inflaqiio, ii o do qu~.

,..

apesar da elevação dos preços de inaumoa b&sicos no more!.

8 -

TCIIIOG ,:.gCT.t~,

O

p~O!llO~

do externo, principo.lmonto do petróleo, o governo,
i·

ç~o do rondn.

via

!'

ent'r.ontád.:1 pelo Governo, C]UtJ adotou como

tlveia liquido& e gaaoaoa, conseguiu omenizor o

@

reduqão de al!quotos do impoato único aobre combu!
illlpaoto

da inflação illlportado, originÁrio basicamente daquela

i!!

awno.
com-

Queotão dd muitna controvérsias, toi

çõo dn renda

naaiona~.

ela.

instrwn~nto

da11:ento.l do aua politica do molhar e gradati,a

impo::~to

Isso podo aor demonatrado através do

dJ~tribu!

dA

o impouto do rondA.

tun.

diatribu!

Com oft1ito,

dtt renda vom sofrenclo, do Ano pnrA Ano,

toa moditiCAÇÕOM que revelam, do um laclo aa

o

conatia!!

preocupações

portlllllento doa Indicea do proqoa, no per!odo 72/73,

do Governo om rttlaçilo AO problemn, o do outro •

doataquo a aoguir 1

11111ia imediAta pelo quol ao podori alcançar oquoloa objet.!.

lllAnoirn

vos do molhar distribuição de rendA, não obatnnto so re02,
CRESCIMENTO !')

~

%ndico Geral éle Proçoa ·- Oferta Global

1ill.

1ill.

17,0

16,2

Preço por Atacado - DLiponibilidada i!!
torna

nht~ça
par~t.

tudo,

16,1

ao podo obaorva.r alguns bons resultados, obtidoa
otuoliz~çiio

ncionol doa limites do

iaençio1

do aic;niticativo aumento da pot)Ulação fiscal,

conseguido

aobrotudo pelo cadllatrnmonto deusaA populac;ioJ

pulo comb!

u,o

13,7

19,8

21,1

to efotiVO O aonagoçiin O palA oimplifiCOÇOO
ãncia

5 - Por outro lado, temos .. ntatido o uma·
ootruturo

rendo1

15,5

CUltO do Vida na Guanabara

própria

~i

otravio do

do melhor dotorminoção dao ollquotaa por fAixA do

cuato de construção

vordadoira modificação da

que outros instrwnontoa hão de surgir com o tempo ,

que molhor ao possa promover aquela distribuição. CC!J.

do

Po!~,

d~

m!iquina adm.illiotrAtivo.

O

moior afie,!

1\quJ, nio ao podo deixar

de monciono.r o mecanismo introduzido polo Docroto-Lei n9
157, que 1,ormit.iu A criação du umA fa.i~a do pou~n'.'A pro-

quanto ii correção doa deaoquil!brioa rogionaia, ootoriaia

gressiva Dm relação à· rtinda. do contribuinte.

e do distribuição do ronda, oom oa modiélaa odotod•a

portanto, demonstra CJUO o Covarno Fodoral oatli atento

pelo

Governo Fodoral, em rol·açõo aoa inoantivoa tiaoaia o pr2

'l'udo

preoaupa4,o om tentar, grAdual o lentamente, tendo em

isso',
e
vi!

..._......~~nm.u•,••m.....~m........-~.m.a....me..l~aa.. . . . . . . . . . . . . ..w~.......................m...-......
.ur'TF
..a......u.a. .M.......a~
..

~~~

""'
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-298tll AO

convoniências oocicia e o intaresso nacional,

dor

solução ao problamo do distribuiçiío da rondo,

to.

PArAlelarnonto, nio ao podo d:eixcr do :r:econhoaer

rSpido
9 - Outro ponto 'Jue mBracc comont&ri~

nossa oconoinilt.

Duas coioas foram roaliz~doo com

tiscc:.t ao produtOr no1cionlll 'concorror no marc~do
o oc incentivos· para
çio.

ll divorc.ificD~yâ'o

de

plano

a montl:uJcm do osCjuom:.n que.•

pcrm!

externo

dw. pauta d~ oxport!!

Não r.o:r.onto com a atualJ.~açio clan taxas da

ctimbio,

mAs sobretudo pc:laa !t.cilidadc.a conceàidcc, l 973 f.oi

um

ano Pl."Údigo, tondo-so variticoldo um volume de cxportaçõeD
A euforiA ~ maior quando

da ordem de U$ 6, 2 bilhões.

constata que degso montante U$ 1,8 bilhõea

O

ágil expo'nsão d~

cuja

ogôncias rio exterior, ali,!

BUU

da À ·r;u~ asoocioçiio com 1nsti tu.içSoc ootrangeil'as do

dor.tucJuet ó o de natGvol croacililtmto cio ue:~tor OJttorno

cucouao pelo Governo:

o

irnport~nto popel dcsolnponhAdo pelo Sonco do Broail,

!!

n•l'l•iamento, tornou pOas!vol o pl~ri.; ôxitci d~ ·politica' !!.
do todo.

A crioçiio do EUROBRAZ e do CODEC - Cia

ra ao Entrepostos .'o Comóroio

Drosil:o!

~ !oi rcsultodo Cio incremoJ!

to dao otividodos' do Banco do Brasil; ~ partir do que · t2
ram dadoS os pa&.DOD cl•JÕioivcs ptu:a ·a ·trana:t:o:rênc..t.a ·de' Co~
juntos induatriaio completos ao exterior, com êr,fase
· P~7ial,

~o

plano interno,

Pa~a

a produçÃo dessas

O,!!

conjun-

tos -em os-CAla 'de expoÍ'ta·ç;O,

se

correupondClll

a produtos industrializados.

Todas eaaas medidas ~izeram com que .o. Dr!

sil inspirasse total confi~nça aos principliis centros

f!

nanceir~s

C!,

_do mundo, resultando da! wn enorme fluxo de

pitAia externos, cujo ViOlume cada vez maior permite ao CE,
10 - As rCJlAçÕotJ com o extorio1·, no

.quo

so referem ttoa seus itens pr1ncipAio, conaidarando-so

anos do l 972 e l 973, dernonstron a si~nificotivo
ria da posiçÃo braailcira.

oo

molh!il

verno orientar e canalizar esse fl,uxo para um proceoso de
desenvolvimento altamente acelBrado, ao mesmo tempo

quo

autosustentlivel, a .partir do, aproveitamento de tais roeu.::

Por oxomplo. quanto oo Sala!!
soa para ao Áreas prioritárias de nossa atividnde econôzn!

ço comorcial, para u; 182 milhões cm 1 973, tivcmoa U$ 244
ca1 sempre voltada para a meta do-desenvolvimento
lllilhÕea no L&no anterior.

No quo tAn9o

\'lllor

AO

4.\a tranatcrêncios, esta::, cm 1 973, !orar.a de
lhÕca, contra U$ 5 milhÕes om l 97.2.

liquido

U$ 36

mi-

ll -· Diante di.,oo, surge a inevitiival indi\

Iqualmonto, o l!qu.!,
gaçõo sobra

do doa c.>p1t.l1a tnnafc:idos aornorom UI 3 680 milhÕco

l 973, enquanto no ano anterior oa mesmoa capitais

Ouanto

tona exportações (POBJ o ioporuçõos (FOll),

""'

tran.!

feridoa foram da ordem do US J 4 92 milhÕes, o quo
tra noaaa maior capacidade do PAgAmento.

clemon.!
aos

1-

poaiçG'o de .caixa do tenou.ro 1

W'IIA

vez qua ··o

A quo.!!

t~o sa respond_o com o auspicioso fato dll termo~: aprusent!
do, no ano do l 973, UJr! super~i_s de co:rca ele Cr$ 300 m!

lhõec, o que niio ocnrrio há 21 anos.

constatamos

JúlhÕoa do por!odo anterior e import.unoo U$ 6 016 ~nilhÕa11,
l 973, pora U$ 4 235 milhÕ"• cm l

D.

toco intlacionSrio nio foi totolmento eliminado.

Indepcmdonte.menta desse dado, podt~-oa apr_!:

que,.,. l 973, oxport•rno• UI G 198 milhões contra U$ 3 991

011

:ripj,do

e irreversivel.

n2.

Iaao

signif,l..

co., em terznoa numárico" e rolaiC 1 c1utt, nÃo obstante a

ols

sentar outr~s~ do inoStim5vel importância. para a

avalia-

Alinhe-se, ontre

!

let:, o aumento do n!vel du poupança parA cerca de 22'

do

cio de nosao crtltcir.lento econôr:aico.

propor

Pia, 9 cre~:~ci~i1tnto vortiginoao dos invoot:imBntott brnsilc!

plename!!

roa no exterior, com w.m alevhçi:o do U$ 37 milhões n~ ano,

te aatiatatõrioal nw:lA pntonto do.11onatrtu;:ão· do oficiõnciA

resulthndo no !inol do por!oao um aaldo do U$ 83 milhÕoa.

vo1ção do volumo de noL:antl importações 1 croocorarn
cionalunte muito maia as oxpor~AçÕeo 1

A

n!voia

Alóm a!Bso, pu~olT\Oo prollltlvor o plano

de noaaa politica econõmica para o uotor,

acc!

tllçlio do t!tuloa elo TcDo:uo Nacic.mal e1n morcados financo!
O Item sorv1çou t~cuoa tamb&m ditaremçA
quida, a maior, para 1 973, c\n ardam do U$ 258
•

relaçio

AO

ano anterior.

1!

milhÕes,

I aso quor dizur 1 em

princi-

roc mundiais 1 com a colocaçÃo do bõnuo do Tesouro cm paf
aor. como o a Eiõ!, uu., . a Al13rnD.nha e o Jarilo, cuja soma. alcu!!.

çou U$ 131 milhões.

pio, que o Pa!a elevou o greu de dcpondõncia, relativamo!l
te ao aotor.

Entretanto, corto ó que tal -depondõncia

imposa!vol do redução a curto pro"o o reflete,

AO

Peciaiva, também, foi a oxpansiio do

&

moamo

do Droail no exterior -

dotorrnin!

aumento do númoro do suas agências no

eotrango!

tempo, o seu lado poaitivo que õ o do aumento daa Ativid,!

da pelo

d11 oconõmicaa no Pa!a1 rer:.ultante da maior capl)cidndo da

ro do 7 pare 16, oléirn do instalação do mais do 100

aaaumir e aaldar comrromiasoa com o Rosto do Mundo,

re.!

tando Ainda oa dividendos positivo• do tocnolo~iA que

f!

ca1 em decorrência desses aerv.içou, qucso aampro contrat_!

renlidt~~do 1 _0-'JUO

cias no território nacional, facilitando dessa forma,

cária, nio .ra1:o do caráter pioneiro.

roloçõos

verno tom pz:ocurtuio co1npatibilbAr o numemto do

adotadaa pelo Governo, de forma a dar maior

conseguida através dÃ expansão dos Programas de

Entre elas, podemos destacar o oat.!

belocimento daa "'I'RAliiNG COMI'ANII!:S", os beneficios do O!
dom tiocol ji aaoinalodoa, o dooisivo apoio
rea braaileiroa, no que concorno Ãa

ao~

!aci~~-dal'los

•lov.!!

Essa com~otibilidodo

çiio do n!vol geral do prftços.

Ggreaaivid!,

Dalflrio

rool do trabalhador com o compromisso do combo ter

comerciai a com o exterior 1 rcf'lctida nA o divoratts medidas

do a eaaaa rolaçõoa.

às

12 - No tocant~ Õ politica aalarial 1 o Gg

ao obaorvou no periodO'

72/73 tcti 11111a aiqni!icotivo cxponn5o ao nooooo

ag5!!

localidades carentou de atenclimento, plana aaaist&ncia .t:ar1

doa· sob condições do tran11fcr;ncia tecnológica,
Na

Banco

de qu" ji !alamos -

foi

Integr!

çiio Social e de Formação do Patrilnônio do servidor Públ!
ao, permitindo aoa

a~aoloriadoa

tanto do ootor

...

privado

oxportAd!il

quanto do setor público, o aurnonto progroDol. vo do a ou P.!!

de

tri~nio

orid!

individual.

-299! indilcudvol que a alovaçiio do oallirio".!!

al de trabalhador a o aumento do sou patrimlinio individ)!

finaion.:Ll indepondantemonta de oatar 1empro atenta

al decorram de aua capacidade do partioip.:u: etoUvamanto'

aa forma,

do dooanvolv.I.Jnento bruileiro.

recadadorll, do ano parA ano, aomada ao aumento do

Ne01o oentido, desempenho

popol dutacado, o Movimento Bradlairo da Alfabetização
- MOBML, que ati 1 973 con••!llliU alfabetizar ll\lia de
milhões c!o brAailoiro•, entra 15 o 35 anoa,

2

tornando-o.o,

Alllim, aptos i participação no noaso deacnvolvimonto,

10

ao evidenciando a oficiincia da dquina •!

Vfm\

univa!

de contribuintes e i .formaç.:o de uma verdadeira conacJ:.

ãncia tributária, o que re1ulta no fAto do a

ar:recadAçio

federal vi; creacendo a taxas Mil alevadea que o próprio
Indice de creacimonto da economia brasileira, nio obat:an.
to o volumo de oatimuloa t'iacaia concedidos nos

13 • COm iaao, e do que ae conclui do Re.L!,

tório da Inapetcria Geral de l"inançao do Miniodrio

da

Fazenda, podcmoa ato1tar e demonstrar o pleno acerto

d~

politica economico•financeiro adotAda, tando om viata

a

ll\IXimização doo reaultadoa obtidoa cem a aplicação
nal doa recuraoa públicos, aob o oncargo daa

raci2_

O Relatório da Inopotoria Geral de

de 1 973, toram adotadaa inúmeraa modidaa para o

Dentre easaa, sgo deatacadaa aa

contribuiram

para o notável desempenho da politica oconomicc-finencoi•

agilizar

01

aparelhamento da máquina arrecadadora.
Eaaa moderni zaçio reaul tou d.a

elo aiotoma do

b)

dentro

doo prtnc!pioo da •Administração descentralizada.

procec!imontoa do interroediação

fiacccontr!

Paga,..,nto do Impoato de Renda

•

Poa•

all,

WZl

via financoiro pua oa contribuintes,

c)

Diaciplinamanto de raccllliroento das i!)

portinc1aa deduzidas do Imposto de Renda pelas Poato.as J.!!,

ridicao, a t.!tulo de incentivos tJ.acaio ou contribuição a

Nio i preiciao aalientar, c importÂncia tun
~rincipal

damental da arrecadação tributiria como tonto

dolllic!lio

Pe10oa .!'Ioica- v:hq

em ati 1.2 quotas, o que resultou am

-

do Adminiotração Tributária,

c!eoempenhodo pela Secretaria da Receita• Federal,

-

buintea1

aoa l'Iaica
trana for~

aoguintoa

contribuinta, e permitir maior comodidade' para oa

foi, sem dúvida, a modernização e o roelllor

Só por case aapecto

aeria

Prog'1'AJMII Eapeci.aia, com a adoção do controle único, atr!

via do pagamento simultâneo doaaaa parcelas com o

'l'odavia, devemos doatacar que

oa 'inltrumentoa tributirioa vim· cumprindo miaaio altame,!l

te valiooa na .promoção do desenvolvimento econõmico,

no

impoa-

tol

ocioso qualquer co~entirio aobre o aumento anual croacen
te c1o vo'lume de ingreaaoa.

Conaolicl~çiio

banc&r~o para o imposto do renda

do a

de recursos para o Tesouro.

aperte!

çoamento dA Administração Tributária,

'a)

ção estrutural e funcional

Pina!!

çaa, do Miniatirio de razen4a, infoX'JU que, durante o ano

autoridaddl

II - ADMINlSTRAÇ)!O 'tRIBO't.(J!):A

ro do Brasil

últi1101

anos.

governamonta1a, no ano de l 973.

1 - oma daa cauaaa que ma11

p.ra

maior racionalizaç:ão de aiatomaa o mõtodoa funcionai I. Da!

d)

Rocadaatramonto relativo ao

cadastro

GerAl de Contribuintes (C,G.C.), aporteiçoando-o e
mindo ·maior

ag~lidado

na utilização du in!ormoçõea

impr,!:
nele

contida•,

combato À inflação e como inotrwnanto de rediltribuição 4.>
o)

ronda, conforma jÁ noo referimo• anteriormente.

Implantaçiio do Documento Onico da Arr!

cadação (DUA) para o pa~amonto do Impooto do
2.

-'Hoje em dia, não podemoo encarar

ao

oimplificando a sua aiatamiitica de rocolllimonto,
t)

fun9Õeo do Tributo apenao pelo oeu caritor de alimentador
de recuraoa,. maa aobretudo i elo quo oferece ca meioa

ng

cooalirioo para que o Governo; adotondo princ!pioo relat!
voo

a extratiacalidade,

possa ajuotar • adequar objetivoa

extrat'iaca.ta, i ·maaaa de recuraoa proveniente a da

Utilização da rede bancária arrecadad2_

ra de tributos federai• para o recolhimento de T.axa

Rod,2

viária Onica, além da criação de documentÁrio tiacal apr2_
priadOI

tribu•

to9ão, visando ao próprio intoroeoo do desenvolvimento.

Importação,

9)

Criação de Aooeaooria Bopecl.al,

com

Viataa i anlliao doa podidas de autorização, allim do aco!!!

Neaae oentido, a pol!tica tributÁria adOtJ!

panhamento o controle dao operaçõoo de diotribuição

vr!

da permitiu J.ncluoir a formação de poupançao, proporcionou

tuita de primioa a .t!tulo de propaganda e de captação •!!

Ull\l raci~nal

tooipada do poupança popular, bom como do oorteioa

alocação das inveat.I.Jnontoo, apoiou

docidid!,

monte o roaparelllamonto c a modernização do parque indu!

prémios por ontidadoo da tina filantr6picca,

trial nacional, alóm dq oe conotituir no instrumento

A d•foaa doa intoreaaes daa claaaoa do menor rend.\,

li!

bil paro n oxpanoiio dae oxportaçõeo do produto• induatri!
lizadoo, tanto Quanto contribuiu, por outro lado, para

oroacente e complexo, tast(lmunhamoa que a Aclminiatração

TributÁrio VIJI\ aofrondo uma oonotor.to modetniza9ão,

li)

IndGotria

A fim da cumprir aua torofa neoao oroce..o

poder ampliar, cedo voz mbio, aua col,>acidodo t6anioo•pro-

que

Criação do Grupo do Fiocaliaaçõo

da

l!'wnageira, em tunçiio da roprooontatividaclo do!

ae aator na compooiçio da Roa11ita Tributária l"odoral1

1

para

ohjotivando

aio a a maia a trai da a por oue tipO da oporaçõoa1

a

pol!tioo do eotobili119ã~ doo praços.

do

i)
pooto do Ronda

-

a

Aclo9ão do Anoxo III Ã Declaração do I!!!
Pouoaa ll'!aiooa e Jur!cliano •

em viota o a'comp<lnllamento doo oatoquoo de. gado

tendo
bovino,

-300leiteiro a do corto do Pala, para fina do informaçio quan

nal da Aboatoc.lmonta - SUNAD, a Canaelha Intol:miniatorial

to a investimento a derivado• da atividade agrcpaatoril".

do Preço• - CIP o c Canaelha do Palitia• Aduaneira - CPA,
cuja ação conjunta, a par do relativo aanaamonto

3 - Aquala lunçia oxtra!lscal doa

trib.!!

toa, a que no1 ro!crimoa acima, se constitui num

inatrWDDnto da politica ~nõmica.
impoaeoa ao destacam a oaae tiJiu

valioso

nosso eaao,

NO

am i evaaio f1acal.

trêa

o impoato sobre

prod,:

toe industrializado&, o imposto de ronda o o impoato

do

ilopartaçia.

8 - Com oaaoa elemento• i de ae reconhctcer
a importância o a contribuição relevante da politica

conatanta aprimoramento doa raecanisrnoa
AO

Quanto ao

pod~-••

primoiro,

dizer que

COvorno no combate i elevaçÃo interna

doa proçoa, t&J'Jto em rolaç-io ao conaumJ.cSor, atravia da r!
duçio do al!quoeaa do determinado• produtoa,
te

01

o que, .muito provavelmente,
politico

ocanõmica

Al9Un1

ilabal,

tr!

sobretudo

••

ex~rafiscail

, sem

butÃria aeguida pelo Governo, com viataa

olo vem aervindo

produz,!

do, impediu, ou pelo meno1 atenuou, priticaa que tavoreo,!

objativoa

da

almejadas pela Governa

doa

Ro•

volucionário, não aeriam poaalvoia.

eapecialmon

ali.mo11;Aros,quanto om relação ao produtor,

n i - DMDA POBLICA MODILiltRIA llA UNIXO

modiante

a roduçio doa cuatoa t1nanco1roa d.2 produção, ou modiante
~~aior

1 - Visão Geral

!lax!bilid.ldo entro oa prazo:s de roeolhimonto do i!!!

posto o o !at\•ramento do produto, permitindo

m~~ior

lllliln

A AdminJ.stroção da Divida Mobiliário

da

União, bem como a conduçÃo das opcraqõea de Marcado

Aho!,

deu.t090 para o 9iro !1naneo1ro.

5 - Por aou lado, o i.JI~ato do
poa80A t'h1ca to1 amplaiUl\to utilizado p.4ra

estimulo

to 1 o controla o

do

tadoa o Hunicipioa e a quarda da valores mobiliários

Mrc.do do cap1ta1a, nio aó quanto aoa incentivos para P!.
gamonto de dividando' aoc acioniataa 4aa

Socitdadoa

ni.mAa do capital aborto, b011 acai:R para

criaç.io

ll

An2
um

do

:~.companhamonto

da

renda

da o.Ivida. Pública doa

Oniio, foram objeto de prot.Icuo trAbalho desenvolvido, em'
l 973, pela BAnca Central da Drnail, seguindo as
zea gera11 traçadas

t~elo

diretr!

Conselho r-sonet&rio Nacional o CE,

..rul1o do dobÕnturoa o i aubacriçio do açõca daquolaa r~

Dlitei de Mercado Ah*rto, em obediõncia à execução da.

feriGaa .aproua.

tica econõmico-financoirA do Governo Fedarnl.

IgualJaonto, rt14juatou-»e • ta.bol&

1Jipoato Pto9reaa1vo, com a consequente
tr1buÚr.1& 1nc14ante sobro

AI

rostuç~o

da

do

carga

cUaactl do c•pacidado

con-

tributiva menor, propiciando deaaa maneira uma tributação
111.1a

juat.A

c

aliviada aobro

01

t!

rv.ldimantoc das pouoas

aicaa.

E,!

da

pol!

Do acordo com os elementos colhidos no
latório da I.G.r., o ano de 1 973 apresentou

no volumo do ingreaaoa para o 'resouro,

Wnll

R,!

elevação

proveniente da c.e,

locação croacente de p:&púia fadcraJ.a no morcl!do

invest!

der.
O

6 - No ano do 1 973, obaorvou-ao os prime!,
roa a1na1• d• charuda inflação importAdA, cujoa

rc!laxoa;

neg•tivoa para o JDerc&do interno todoa conhecemos. No sel!
tido do evitAr, ou moamo 1rupedir, eventuais a

A

Obriqaçõoa

Mrci daa alterações o inovações introduzidas no

sistema

do t!tulaa públicas.

indesejÁ-

veia cr1aoa 1 o Governo lançou mio doa macaniamoa
rioa do quo diapunha, como por exemplo

oxcolonto comportamento das

Roajuativeio o das l~tras do Tesoura Nacional foi obtida

Em

tribut,i

manipulação

al!quotu. do impoato do importação, e outras ra.odidaa

daa
que

pcmitir&JI reduzir aena1velzaento oa o!oitoa prejudiciais'

1 973, o montAnte de t!tuloa o1n c1rcul!

çio expandiu-ao em cerca da 46,5\, motivado pala

coloc.!

çiia adicional do titulas fodara1a, oapocialmonto do
traa do 'reaouro.

t.o-

Tal expansão, em tormos monetários, ais

nitica pouca mail do Cr; 38 milhões, carroapandontoa

daquela inflação externa.
Do acordo com o Relatório da Inapotoria Ci!
ral de P1nançaa, do Hiniatório da Fazenda, sabemos quo

11,6t ela PIB.

Esse !nc!.lco não õ ouspic!asa ••

a

cotejada

com o percentual do outroa países com economia Adulta.

a
d!

Foram 'BatiafAtoriuonte cumpridas as motas

voraac empresas comerciaia oxport.,doraa, numa vivA demon!

govornomonta1a quanta ii politica manodrio, wna voz util!

SecretAria da Receita Pedoral pr0190v•u o registro do

tração doa excola.ntoa resultados doa 1ncent.ivoa

t1-.ca1a

·,

~

zadoa convenientemente os iriatrwnontos desaa politica, as.

concedidos ao comércio. extei-ior, fazendo com que noaao •!

brotu.do 01 relativos Àa oporaçõoa de OPEN MARKET,

perm!

ter da exportação alcançasse wa eatigio de gorando

tin4o deaaa forma, durante l 973, a manutenção do

volwne

dinim!

doa rosorvoa banclirias a nivol ótima.

co o viabilidad;, comercial.

Rolativamonte aos valarem mobiliirios,
7 • Sobro a Secretaria da Receita

Federal

a&bemoa que, alãm do auaa atividadea próprias, ola
ponhau função do inootimÁvol colaboração com

a

dosam

politica

de combate i inflação, coletândo dado• o pra•.tando aa
to:maçõea noceaairiaa, em relação i evoluçÃo doa

i!!,

e~

proaaaa pela portiai~açãa global da Uniõa na copi tal dos'
empreaa1 de que i · ~:acionista, foi com redobrado
que a Administra9ãa Pública mantovo a atuolizaçõa das
giatroa contáboia doa respectivos va.loroa, a :fim da

r~;

não

preços,

haver aoluyão de continuidade no permanente fluxo do div!

noa cUterontoa ao torei da economia, salientando-ao a açio

c!ondos e baniUaaqõos, tanta quan'l:a na participoçiia nas '

conjugada 'doaaa Seorota.ria com a Superintondincia

a1ll118ntaa do aap1tal doqualas emprosaa.

Naci.e,

-301FJ.nalmonttt, mantovo•ao um r!gido

controlo

do ondividamonto doa Estados o Munic!piou, ro&J:IOitt~daa n::!
ea sentido aa. normas legais port,_inontoa,

ao

sonl&do o

do

Conaolho Monot&rio NAciopol,

.,., era impoaa!vol WIIA compatibilização do

croaciJilOnto

anu".l deaHaa lndicoa do correçio e a atualização

menaal

do valor nominal dD.a OR'l'N, que raproaent. do forma
perfeitA a fUo110Ua do cor:oçiio monoi:Srio,

maia

DI!, o odvon

In

to do novo aittema do cilculo, atravãa unicamente do•
2 ... Obrign.cÕfts naa1uatlivais do Tesouro

s.!2!!.!! -

Nn

Q!!!!i

dicas meneais, na forma do citado DCicrcto•Loi n9

1 281.

Assim, ficou detinitivlunanta eat4bolocido, coneoanto
Portaria n? 211/,3, que aa ORTN seriam MtUAlizadaa

~ indiscutivol a, importlinciA crescanto daa

ORTN no conjunto do T!tulos do renda fixa do mol'Clldo
nancairo.

Usadas para a captação de recursos, a

e longo prazos, as ORTN conseguiram aoliditicnr sua
ção do papel seguro o ran.tiivol.

f!

médio
posi-

Numa corta modJ.da, podo-

ao quase afirmar que alas como que ropranontAm, hoje

om

dia, um papal padriio.

Em termo1 de racoita liquida das ORTN,

ano da l 973, eata olconçou

'roda a sistemática das ORTN, em l 973,

ag

to do Administroçiio do Olvido llobili&rio Intarna.

obtida pelA diferença antro o volume da1 aubacriçÕtl

o objetivo nqui pretendido foi o de

conter
Eap~

um eventual croocimcnto elos !ndices intlacionirioa.

cificamento fJm relação ia ORTN, uaguido asse principio do
roduçfto de custoo, foi feita a Portaria n9 211, do 15

~D

recurooa

M~niatõrio

da

elA Fazenda, pe.la qual rod_!!

tiUOLa& elo corrot.1gorv elAs ORTN, par01 1,5, o 2,5\,

correspondentes aos prazoa do 2 e 5 anos,

do

diope.!!

didoR, quo !orM> do ord0111 de Cr$ 7 760 milhÕna. ERIA di!,!!
ad-

Cr$ ]. lSfi

lhÕes, 01 quais, IOIIWidos ao1 cuato.a cobertos

pelo TolO,!!

ro, -s:"aultam no valor mencionado dA receita liquida.

No que tAnge ao prazo mód.io daa ORTN, o R!

ma da reduç4o dos custos operacionais para todo o &istoma

ziu-t;o

01

Oe&t!,

Em primo iro lugar, deu• se ênfacc ao probl•

agosto de l 973, do

no

cifra doa Cr$ 2 061 mJ.lhÕo.,

meamo exerclcio (Cr$ 8 916 milhÕea) e

caromo., a So!Juir, os principois olteroçõos o!otuados.

e:conômico.

A

rançA representa um reaul tado liquido de

freu inúmeras alterações, tendo em vista o apert'eiçoamen•

menta!

mente, no aeu valor nominal.

latório da Inapetoria Coral do Finanças, do Ministério da
Fazenda, com base na posição do mõs de novembro,

informa

quo elo ae apresentou, am l 973, com acróac.Lmo, comparado
com o exorc!cio anterior, situando-ao cm torno do 32
aos o 29 dias.

extinçÃo dos J)ApÜia do prazo do 1 ( umJ ano o palA

pelo
prior!

dado concedidA Âl totraa de Taaouro nas negociaçÕes
tO

mo•

~pliclll-so o1so 4cróaci:o do prazo,

Cll,!

o1

prAZO.

respoctiYamon-

to.

Como principol invaatidor om T!tulos PÜbl!.
modid:~.

outra

de excelonteo perspectivas, !.

dotadas em relação às ORTN, refere-se à. questão do

pr11zo

médio da d!vido representada por assas Obrigações,

l'al!,

mos em "perspectivas" o não em "resultados", porque

tra•

coa

permanece na liderAnça d4a aplicAçõoa. o ai:Jteua

b•n

cúrio, o que jÃ ocorro hi alguns anoa.
Nio obstAnte o excelente

dosompanho

ORTN am l 973, ó verdAde que auaa papôia, dentre

das.

o• ao

ta-se da alteração com viqõncia a contar de l 974,

.Q\10

ronda fixa, permanecem como os do monO.r

no âmbito deste trabalho, onde examinamos aoenas

co.n.

por isso moemo, de mono!' atrativo ao investidor, compons!

lUI

remuneração

e,

tas referentes AO excrcicio de l 973, seria exceaa1vo. R,!

da o~aa bAixa remuneraçÃo, porim, com

ferimo-nos ao lançamento doa tituloa de prazo do 8 anos, A

quidez que o!orecom, reaul tado da moralização consolidada

venc,.r. cem juroa de 8\ lli.a., pagos por aomeatra,

doasos 'l'!tulos o da Acortodo polltica do permonento ogil!.

Acred!

A

tamos que a introduçÃo denocs T!tuloa na n1stomitic:a atu-

zação dA siat.:!mÃtica d4a Obrigaçõoa Roajuativeia,

al,

afinal induziu o significativo crescimento

A

partir de 1 974, tenhA produzido os excolentoa

sultados que ao esperava.

r_!

1!

segurança o a

das

o

quo

subscri-

ções, om niveis superiores Aoa doa roagatea.

Além dqaaa medida, cutrla

maior importSncia, igualmente intl:oduzidn na sistemÁtica,
diz respeito olOD critério3 do rcnplicolç5o dolo on'!'N. o quo
ao clocieliu foi o problema

dos rcinvoatimont.oa, os

a pa;tir de l 974, só podem ser ofetuados em titulas

do

prazo idêntico ou superior àqueles que o pnsRuiclor retlgatar.

3 • Letra11 do 'l'oaouro Nacional

q~ais,

Da mesma forn1ll, estamos convictos do que essa altar!

çiio' só trar& bonoficios, om termos du ostobilidoda do

d!

Esse papel obtavo, no oxorcicio do

1 973,

surpreendente comportamento, cm .razio ~o ter aido intana!,
ficada a au& cclocaç:io no merCado, obaarvadaa as
ostobolocidas polo Lei ComplementAr n9 12, do 8 do

regras
nove!!!

bro de 1 97l, o polo Conselho Monetário NacionAl.

do sue

vida mobiliâria, ropreaentada palas ORl'N, atrovõa

Como novidade da siate~ticA, em

melhor cacolono.rnento da prAzos.

l 973,

foi feito o lançamento das L'l'N com prazo do 365 dios poro

Deataquo

Oiup~ciAl

devo aar clodo aou

xos positives, oobrct as ORTN, <la modificcyio do
do cálculo dA corroçiio monetlirio, a partir do
Loi n9 l 281, do 24 do julho ao l 973,

tea daaoe Docroto-Loi

sistoma
Docroto-

Como co sabe,

existiam doia Indicas do

mouatiric, um mensal a outro ·t:rimeatl.•Al.

roflg

sist.9,

cuja
Letras

am circulft9ÃO soja AindA pequeno •.

•!!

corroçlio

Sob a61to

vencimento, em al.lbatituição às ORTN de moamo prazo,
a.coita.çao tem sido o~celonta, embora o volume das

pr~enda-ao

Quanto ao prazo médio de a soa papéis,

ccm-

que elo ainda seja baixo, dada. a própria

nat,2

rozo doa popiiio A curto prozo.

o Rolotório da IGF•MF,

.!!

-302preaentando a aua poaiçio

noveabto, a.t.tua-o •

011

o 7 dtaa, auperior ao doa •no• anter1oroa.
.,ntante das

•plico~çõoa

ta do navatea alc~n'J&rlll. Crf 34 003 milhõoa.

3 ••••

Enquanto

oa t.aia Letraa aonau, u

o

oitivo doa inv. . tl.Mntca naa LTN, nUIII d111110natroçic

1 973,

I aport.Ãnc:1& do Crf Jl 604 lll.lhÕea, 11 dOIIMIHI por

bolo doaoi1IP'InhC deaaoa 1'!tuloa no ~~ercado, .,. 1 973.

CO!l

m!&!!!U - op!reepq !ti"N5ZIT3Y'in po TQ90!9 ty.ctOfWc ' L!'rM! eo T!!Op!O
(lac""ao• t.Iqutdoa para o 'fwiOuro)
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O~:m;.r.çO::s ~.J..JU:':'.C.'Il!IS E I.i:'fAA.S DO 1'ESOtl:lO NACIOt:AI.

(P:azo II'Á!Uo da divida)
na • meaea

d • diAI
ORTN

(1)

POSiçlo

LTN

D!vida Lon9a

olvida curta

-

'1'01'.\L

.!....!ll
Janc1ro

o

O O 1

o

lO

o o

1 O

o

10

o o o

11

o o • o o o

I 1

o o

I

I O 00 I

O I O

Fevora1ro ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:~!1
lll~c

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
....................................... ..

g:-?=n~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

o\IJOito .,.,.,.,·,.,.,.,.,,.,,.,,.,.,,,,.,,.,..,
Seta.nbro • , , •• , ••• , ••••••••• , , ••••••• , ••••• , ••
Outlll>:c ..................................... .
ll<wu.bro .......................... , ........ ..
De:a::brc .................................... .

17 m.,22 d,
18 m., 7 cl,
18 m. ,lO d.
19 .... 3 d.
20 ...
:!! m.,~l c1,
21 ... ,15 d.
21 ... ,26 d.
22 m, ,27 d.
l9 .... 27 d.
22 III o 1 6 d,
22 .... 4 d.

3
3
2
2
2
3
2
3
5
6
5

22 .... 1
21 ... ,19
22 .... 9
24 ... , 7
24 ... ,21
25 m. ,19
2S m., 8
25m., 8
31 m.,l5
28 m.,l5
33 ... ,10

3 •• ,23 d. 21m., 3d.
2 ... ,24 d. 20 •• ,20 d.
2m.,ld. 21 m.,l2 d.
2 •• ,26 d. 23 ... ,26 d.
1 •• ,29 d. 24 .... 11 d.
1 ... , l d. 25 ... ,10 d.
4 ••• 12 d. ,25 m., 5 d.
5 ... , 5 d." 25·m., 2 c!.
3 !Do ,11 do 31m.
l •• , 5 d. 28 m., 8 do
2 m.,26 d. 32 m.,29 d.·

•• ,22
m., 5
•• ,29
•• ,16
... ,21
... , 2
.... 8
.... 2
... ,18
.... u
... , 8
4 ... ,22

d.
cl.

d.
d.
d.
cl.

d.
d.
d.
d;
d.
d.

16 m. ,11
16 m. ,28
17 ... ,13
18m., 8
l9 m. ,15
21 .... 8
21 ... , 6
21 ... ,10
22 m., 9
l9 m. ,16
21 m., 8
21 ... ,23

d.
d.
d.
d.
cl.
cl.

do
d.
d.
d.
d.
d.

1 m.,I5
1 m,.l2
1 ... ,22
1 m.,23
2m., 2
2m., 9
2 m.,10
2 ... ,14

d,
cl.

d,
cl,
cl,
cl.

d.

cl,
g cl.

2 "'·· 3 d',
2m.,

2 m.,l4 cl,

2 m.,20 cl.

!...221
Janeiro .................................... ..

Fevereiro , ••• , ••• , , •••••• , • , , , , • , , , • , • , • , • , , ,

Harçó ...................................... ..
Abril ....................................... .
....aio .•• ,, ••••• , •••••••••••••••••• , ••••••••••••
Jw:hc ...................................... ..
Julho ....................................... .
Avcoto ..................................... ..

SetefD!).ro •••••••••••••••••••••• ••.•., ••••••••••
Outlll>ro ..................................... .
Novllllbrc .................... , ............... .

Dezembro , • , , •• , • , ••••••• • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • •

A d.t.tu•!l

9a do Crf 4 601 m1lhõoa, portante, roproaonta c aaldc

-

d,
d.
d.
d.
d'.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

-

(1) Exclua1vo FI1' o DOAÇOES.

-

2 ... ,24
3 ..... 8
3 m.,l2
3 m.,lO
3 ... ,18
3 ... ,22
3 m.,20
3 m. ,23
l m.,l9
3 ... ,20
3m., 7

-

d.
d.
d,
d,
d,
d,
cl,
d.
d,
d.
d,

(Exclui u ORTN r1111An .. conteo de l"lllldc de Inc!oniaaçõoa Trabalh11taa por não
toron prazo definido paro roagote. Exclui tambóm aa ORTN de 20 onoa dcadaa o !Uveraaa inatitW.çõao, u

ma vaz que eata• - de acordo com as leia que autorizaram aa re•pectivaa doaçõoa - nio poderio reaga:'
tar oa tituloa no vencimento aom o outodaoçãc de Conao1ho Monotiric Nacional).
FONTilo Banco CentrAl de Broail

P2

. .....

~
~
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~uap1ciooo,

.llla, o que I

- OperacÕafl de Marcada IJM!rto

a partir dooooa

dadca, I a ·oonatacaçio do • - t o onoconte do vol,_ do
'

!

Êaaaa Operaçõea ·~lm 1ervi~o oomo inatru•

monto rog~li~dor ·c;tici~nte aO li•t•N eCoftalllico, cofttrol•!l
do e adoquando

cil

Heioà ele Pag.U..nto

li

riaia

pelo

•!

Coverno, om 'lUA politicA monetiria, eajam plenamente
conçacloa.

Em outra:a

palaYraa, 'o Governo, atrav61 do Dan

co ContrGl, utilizou eaaaa Opara9Õ01 de aorte a que
maaaa do rccuraoa à diapoa.i9io da oconollia ·COmo
tavorcce111" o

alcmnc~

do•.

ob~•tiva1,

plicado· pratia... nto a cada ano.

nicelaid!

dos do aietoma, permitindo que oo tina protandidoa

a
tÓdo

\DI

tGil oomo a

tr!

ncureoa 110v1Mntadoa dur&Ate o pedodo conaiderado,

T...... i pr:aciao Hliantar que noo doia
tla:>a uoroicioa

-

72/73

-

G!

oaH oxprouivo cnacl.M.!!.

to deveu-ao oapocial..nte 10 OOIIpOrtuooMo doa Lotraa do
Tuo~ llacional- L'rll, ~· reproaontu. . cuco do

85,3\

• ts, 7t do 110ntante do rocurooa IICIYl.Mntadoa pelo

Banco

Central ·neaMI anoa.

e1t.bil!

zação do Balanço do PagAIQOntoo, o pr6prio crao~!JIIento •02
n6mico, o pleno emprego o o eotabiU:tação do nlvel geral.'
do preços,

2.

o volume ·do rocur•oa, reaultanto c:Seaea1

Cr$ 119 786,3

ext•!

noa no Pda, .. - raaultàdo do 118ocluçio n9 .• 265, da 3l do

do

avo~ to· do .1 t73, do Banoo Clntzal, que dotonúnou a r•teJ!

milhÕ .. , conoic2::1mdaa •• operoçõoa do coapro

çio OOIIpul..Sria do 40\ doa apdatilloa contraidoo no ut!

paraçõoo, do OPEN MARKET em l 973, elevou-ao à citra

rior,

o venda daa ORTN o LTN,
o Relat6rio da Inapatoria Gerd do

Finan-

ças - MF aprooonta um, .q~adro .;.;nt.ond~ o 1110ntante da·a OP!,
raçõoo com pap&ia da Carteira do Banco Contral, no
do 69/73.

OCO!

Dw:anta o aogundo •-•tn do l 973,

nu uma· aenalvel diJiinutçio na entrada de racur101

Pola anliliao. do quadro apréeentado,

podJ:!

oboorva-

aiat~U,

Dieta toma:, foi roduoido a liquido• do

tA!

nUII per!odo onda a procure do cridi to I lll&.iÓr, parquo

blta •• ·aUvidade• eçre~iai1 aumentar.. , nio

obatante

tinha aic!o unUdo. a paoiçio cont:raoioniata dao Oporaçõaa

doa T1tuloa, 0011 a roU..ado do

coroa elo er•

1 400 llll.lhÕor,

oorroapandontea 101 GltiJooa quatro •••a elo ano,

ae, do um lado, a toi'ldincia expanaioniata do volwM
recursos moviment4doa, e do· outro,. o a~nto da· contraçÃo,
deaeaa Operoçõea.

Ia ao liqnifica quo, conaidorando

5 -: Op!raoõu de MercÍido Aberto

o

conetanto creaciment? dae Oporaçõéa do comprA o venda, foj:

baatanto aigniticati~o, para o per!odo e~inado, o awneg
to das venda a doa t! tuloa,

Da asa tcrma •• llCplica

a

t•.!!.

o

Op!r"=

cõoa' do Divida PGI>Uca

não ••

dincia cont:rao:ioniata, noa Glt111101 5 (cinco! Anoo, na pal!,

tu a.....,to atrav6a c!o ainua do .'i'Ituloa PGblicoo

tioa de movimentação doa Titulo~ pGbl1coa.

to i

raio, coa •• Oporaqõio do llorcado Aberto,

n•.!!.

UIIA raaional idaatidodo do açõoa antro aqueloa

Aaaim,

pcoa1vel controlar a liquido• do oiatelftA ocon6AiiCO e

tralizar a expansão monet&ria, reaultante das

Oporaçõoa

Podo-

u& que

haver

Oporaçõoa

o ao da Divida Piiblica, viato que ootaa dependam fun-.!!.

Cambiail,. retirando-os liquidamonte da economia conaiderE

talllonto dao condiçõoa ditadoa pela continUidade daa

val excaaao do Maio Circulante, a. compatibilizando. oo tl.!!,

raçõea do Mercado .Aborto,

xo1 reais e nominaia 4A economia, oa qua.t.a coatuma•att

d!

nominar de a "dicotomia do aiatoznA econlSmico•·.

tãrioa, do que toi dito, reproduzimOs o quadro . apraacnt!_

OP!,

Neaae ••ntido, o comportamento do Toaow:o
Nocional dovo oor oxaial.nado "."' con,unto com o do

Para melhor oaclarocimento, om termoa mon.!

r~

I pfec1ao deaÜc•r que o Aumento ou a
d119io. doa diopanibUidadoa 110nat:&1aa da IOOIIOIIIia

llanco

Central, no tocAftte i in,~ção d.o roc~.Oa no roogata

do

titulo• do aua rlapcnoabilidado, ou na retirado di dinho!
ro circulante ao aubacnver ·••••• IMIJDOI tltulo1.

do pala Inapetoria Geral de 1'inariç•••

De••• forma,

Operações cor:l T!tulos da carteira do Bftnco Central

o rea'-ll.tadO contracioiliatÀ do

aia.tema op~racional do .T!tuloa l'ÜI>licoa. toi obtido polao
açõoi con,uvac!&a
ANO

1 969
1 '970*

d~ Divida PGblica • 4o Mercado

(Con,:ração)

321,7

3 154,9

- 2 833,2

acentuada. pro11ão,

9 112,7

- 7.136,0

do ano, aobro

1 974,7

(Crf

~J.lhõoa)

1971

5 043,8

8 587,2

- 3

54~,4

1 972

18 '164,2

25 427,1

- 7

2~2,9

1 973

55 976,6

63 809,7

- 7 833,1

Aborto,

quo om 1. 973 girou.~ tomo do CJ:f 2 400 milhÕoa,

SALDO

VllllDAS

COMPilAS
(Exp,:naão)

'

.. :

'

.

11101m0

'

com •• previaõea. nio muito ot1m1•t•• decorrentes ·ele

·.,.~roida

m••••

noo !iltiiiiOa 3 Ítria)

a. Uquic!ll do todci c . aia tema ocon&.ico,

ao iiltimo trim10tra do oxorcicio, expandiu-ao o

No!

aiatema

do 'i'ltuloa Fod~raia, tendo .lido in,otadoo por ••••• Opor!
çõaa o equivalente ·a Crf 2 442, 7 milhõu, dovido ao

agr!

vamonto dao ,condições d•. liqiÍidu ' ' rafaridae, .
( * ,)

LTN a partir elo agoato da l 970,
Anolioando-ao ap~tnaa ol nGmarca

relativo•

ao ano do 1 97 3 obaarvlll\10• que as Oporaçõao do Marcado

ll

,BÍitrotanto, at& o iala do aetembro,.

toram

reUroc!oa .elo Maio cÚculanto ér• 4 850,4 lllilhÕea,

valor

ao ta que aupÍrou am

er' 2S4, 9 milhÕoo o JDOntanto .rotiradQ

borto aproaontar:am um reaultado Hquido contraoioniata do

no moamO parlodo anterior i ~ra aa condiçõea de

Crf 7 833,1 milhÕaa.

da1 1 como ' ' ao 'acentuou, não tanhMI llido melhor••·

liqu!

-304O que •• p&oaou noo t.rõo iiltiJaoa

C:!!

ano tM oua expliCAção dada no Relatório da :rnapatoria
ral de Finançao, páva. 27/28, do t 0ma plen41110nte

'"'""te.

mento aa da oi~ida PÚblica foram reaponaftveia, em

mou•• do

convi!!

POr iaao, c:onvõm tranacrevar eaae trecho do

1 973,

pala injoçio do Cr$ 5 425,4 milhões, doo· quaia. Cr$3 872,2

milhÕ~a ·no último trim~atr~ do ox~rc!cio, vrlloroa quo

Ral!

quivAlom ao total.dos reo~Jot~a dos ORTN a Xi'l'N,

tório•

o•

superior

ao daa aubacriçõaa, efetu.adaa pelo marcAdo, doa ~esmos P!

péia.
"A• Op-l'a"Õ•• da D!ui.da Pkbz.toa

O quadro reflete bem a tondõncia contracioniata do

ais tema, qlobalmonto considerado, como se pode vo=iticar 1

z-••ptmdart:lllf peta tot<~Udade deaaa i.nje"ão~
IMPACTO
'P'Í.If;O qw1 DI l'leWl'IIOI DZO"l&mdOI dOI
tll

MONE'l'llRIO

l'llga-

cr $ milh"oes

d• :~twZoa pelo 111ou:ro llaoi.onat, eram

.,. lua "'aio,. paJttl ablol'uido• P!lo ei.1t1ma

eoorsôrdco n~o 'ltau•ndo retoJ"1Jo 10b a

ANOS

forma

Oparaçõoa da: OperaÇões da • Total do Si!,
DIvida Piiblica Mercado Aberto
tema
(*)

de nova• apz.loa"Õ''•

#S:w-•• forgado a l"ldwail" o vol&UII• d•

1
l
l
l
l

••u•

l.•il.Õ•• •••anc:ri• d• L16., diminuindo

aon•f

d•l"av•Z..•nt• c:r aoloaavão priMária

969

+ l 813,6

970
9-71
972
973

+ 5 798,5

- 2 833,2
- 7 138,0
- 3 543,4
- 7 262,9
- 7 833,1

,+ 1 786,2

63,4

+

+ 5 425,4

d•••••

papii ••

Obs.:

(+)
(·)

- Expansão
- Controfttação

-

l 019,6
1:339,5
l 757,2
7 199,5
2 407,7

_

(*) - Exclusive aubacriçooa.o resgatas dlls
dAdos Monetárias.

••nt• no,..aZ. • p1'111t•eo p•'1.4•

Autol'"'ldadu

Jtan•tirlc:r•., poi• ., p•ri.odo• d•
Z.iqwtd••

ISUZ Cal't•(.ra aerapi• da• 0piJ'agÕ•~ d•

gados dA Divida Público e do Mercado Aberto

a

liquidoQ.

aad.o Ab•zeto".

siat'"om~,

Acr.acato-ae a grande c11ficuldada

.l.n!lex1bil1dode doa taxas nos leilões de ..es

aobrocudo atá o filll de outubro

-

que nio

QUADRO !Ir

•

l 964
1 9t5
1 966
1 967
l .968
l 969
1 970
1971
l 972
1 973

········

········

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

A explicaçÃo que ao d& para a

elas

mico.

com

cado Aberto pelo Banco Central, quando, AI sim,

Apanaa facultam a realização das Operações do Me!

efeitos monatirioa no sistemA.

DlVIDA INTE:RNA FEDERAL EM Tl'l'ULOS

-

COlocação

Deficit do

Liquida

'l'eaou.ro N,!

(!I)

cional (C)

Produto In•
torno Bruto
(D)

'

(B/C)

40

728

23.055

0,2

5,5

337

593

36.818

1,2

56,8

1.401

629

587

53.724

2,6

107,2

2.482

443

l.225

71.485

3,5

36,6

3.491

93

1.227

99.880

3,5

7,6

5.881

797

756

133.117

4,4

105,4

2.282 (2)

738

174.624

5,8

309,2

15.445

2.987 ,(2)

672

234.005

6,6

444,5

26.179

6.886 (2)

516

298,902

8,9

1.334,5

38.344

s. 757

331.781

11,6

-

(l)

Nos resgatas incluom•so corroçio monotiiria ou c41llbiAl o juros.

(2)

Exclusiva custos ra'aaarcidoa polo Tesouro Nacional.

FONTE 1

'

(A/D)

41

(2)

RelA tório IGF /MI'

incl.!!

ocon§

dAs

a~

não

não produ:cm reduç~o mon.:stSria imediata no sistema

430

10.112

as

aio doaoaa Operações no referido saldo é a. de que

Cr$ mi:lh3!1@
Rooponsal>ilid!
do do Tesouro
por Tl tu los em
C1rculaçio (A)

e

t',2

Op_!

tral.

pois

do que t1nhaiD melhor aceitação.

o total das 0por•ções do SiStemA, aa.liantando-ae que

não

JTtQrratário das

aquioiçÕas do LTN em leilÕes para a Carteira do Banco Con

auaa t&Xaa, entÃo, auporavam la daquelas lailÕc,a, cm .taco

o quadro a acquir reproduz o montante

impttct~

raçõa" d4 o!vidll. Pública, as subscrições das OR~N

correspondiam

do

no ano de l 972.

ram acrcscantadua, no oaldo do

Tltulos

Operações dA Divida PÚblica e aa do MarcAdo Aborto,

resultD.dos

Aliia, como ressalta o Relatório,

do

sido

Nosso sentido foi invejával a perfomance

encon•

&. condiçõoa reaia de oferta o procura do Jnarcado,

taria

bem maia !avcrivol em termos de contraçio dos

N•!

trada para colocação priiiiÃria doa p.>póia, cm virtude

tr!

mostro do oxerc!cio, o comportamento daa Operaçõeo conju-

·~

no ••l'oc:rdD """'Pl"andD t~ tw lo• paJ'a

for.,

o tcnõmono .da pressão de liquidez ocorrido no qua1·to

l"•dua,

lnoz.a.. tt~• tndwatndo o Banao C1ntzeaZ. a
t.r4l"

Por eaaoa dados, concluimos que. niio

11tr1ita

a pl"Oaua poJO 1'~t.wZ.o• ••

Autor.!

-

provocam
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QUADRO IV

/

R!!SPC!I!IhDrLIDAOC DO 'l'ESOIJRO NACJO~Lr OR'l"N e L'I'N

•

(Poliçio Hanll41 •)

1973

.....

crs mu··DISCRIMINA( AO

Fuv

Jo\R

l.br

IIAr

U.\L

Ju1

Jun

Aqo

Sot

li<> v

Out

"''

.U:~rONS,\lUJ.ÍCAC~ DO TE ..
B::.URO ,, , , , , • ,, , , ,,,,,, 27.l9l

28,530

29,527

30.921

ll.·l96

32.971

JS, 903

l7.50l

l8. 721

39.335

38,0!0

l&.JH

1, ORTN .,., ,.,.,.,.,., 16.104

16.074

16.247

16.507

16,5U

16.871

17.903

18.27l

18.985

20,36l

20.410

l0,9H

1.1 V4lor Sub1cr1to , , , 11,643

11.612

ll, 704

11.938

ll,06~

12.379

13,086

ll.452

14.158

15,2ll

15.459

15.693

1. 2 Corroçi'ô Monat&r,iA

3.947

3.913

3.965

4,002

3,895

3.922

4,282

4.263

4,:145

4,567

4,461

4,6H

1.3 Juroa ,, , ,,,, ,,,,,,

514

549

578

567

S59

570

535

558

582

583

49C

602

2, LTN ,, ,, ,, •••••••••,

1,289

12.456

13,280

14.414

14.971

16,100

18,000

19.230

19.736

18.972

18.500

17.400

2,1 Valor Liquido ,,,,,

0,593

11.668

12,403

13.425

13.924

l4 ,972

u.;.aa

17.880

18.312

17.537

17.036

15,947

2,2 Ooaeonwa ,, •••••••

696

788

877

989

1.053

1.128

1.252

1.350

1,424

1.435

1.464

1.453

("') SAldo• o1pur4d01 ao t'inAl de ·c•da

a..i•.

DADOS SUJEITOS A RE'rlFlcAçXo
FONT~f -~!"C~.~'Atjr_aJ,_do Bruil

IV - PROGrti\MACT.O E DESEMPF.~IIIO DE CAIXA DO TI:SOORO

jo montante participou integralmente das ContAI do To&O,!!
ro, ao contrÁrio do ocorrido em l 972, qu.ando

l - Rtlcursos

.coe
da

Inicialmente, recordemos que o
p~ra l

fixou

orçamento

973 ostimo11 o necoitn cm Cr$ 43 833,5
lli

Despesa no mcoumo vlllor, provendo um

o

milhÕes
déficit'

do

ao

CNER,

1ntftt]ravam aquelas- contas.

~11m, .a TAX4 Re,

doviá.ria elevou aua participtu;io, em toda a arrecadaçÃo
tributária, da l,O, em l 972 para 3,6 om 1 9731

do
b)

Cr$ 480, O milhÕes,

Tod<tvio, o montllnte do rccur8os do

Tesou-

m!

Cr$ 52 863,2

lhÕos, o quo reproaonta um llumonto de mAis do· 40', em r!

o

apropriação contibil pelo ~oaow:o,

l 973, do que. foi arrocadllido no ano anterior,

ro, no exorc!cio du 1 973, chegou aoa

aomonte

total deaao tributo, referente i parcela at.rib~!

em

corroapo~

dento ao ISOF (Impoato SObro Operaçõoa Pinancoiraa),

o

que representou uma elevação de cerca de 52' deaae•

r!

C\I.X'IO&.

lAçiio a l 972.
N11 composiçlio desses recursos, devam

con:riderada.tJ duns parco las b.Ssicas:

a dos rocurnt)•

vi!!
ANOS

culado6 · o A dos recursos niio vinculados.
Curiosamente, comparando-se a Receita

I

RECEI~A

da

1 972

l 328,2

Caixa da 1 972 o 1 973, observa-se que a participaçÃo da

l 913

2 018,9

Receita vinculada no montnnte dos recursos de 1 973

!oi

SUpC!Irior À pArcelD. livra dA noccita, enquanto no ano

A,!!

Fontar

terior ocorreu oxntamontc o inverso.
O quadro a seguir ilustra bom esta

,_

PARCELAS

,'

IMPOSTO SOBRE OPERACO!!S FINANCEIRAS

ser

""'"

RECEITA OE CAIXA
J.9/J (')

varia-

,,

VARIAÇ)tO
(73/72

'

Livre
Vinculado

'

22.030,5 58,4 29.866,2
15.707,8 41,6 22.997,0

56,5
43,5

35,6
46,4

TOTAL

37.738,3 lOO,O 52.863,2 100, o

40,1

E2.!!.!:!•

(")

(*)

VARIAÇAo
(73/72-'l

PAR'l'ICIPAÇ];O

•I Total (')

-

3,5

52, o

3,8

Banco do Braail S/A o Banco Central c:lo Brasil.
(*) Cr$ MilhÕes.
l.l - Receito Tributõrio

A Roco'itlli 'l'ributÃr1a tem se constitu.tdo na

principal fonte de recursos para o Sotor PÚblico,

Ela tem correspondido em torno de 90t
recuraoa de Caixa do ,Tesouro Nacional.

valo.t
inclui

os rocuraoa não clAIIsitioadoa e os recuraoa am trS.n•ito.
A explicaçÃo encontrada para a

··•··

o lavação

doa

em

E tal fato,

grande parte, deve•se S cticionte máquina
Alõm di aso, deve-se nas inalar quo o

fim

ria,.

RelAtório ICF/MI', - (') - Cr~ milhões

total das diaponibilidodas do Toaouro, em l 973,

A

do atendar oos objctivos traçados em sua Politica Manot!

arrecadndora

montada pelo Governo Federal.
Apesar da redução relativo quo ao

verifi-

cou na partioipaçiio do Receito TributÁria no totAl
rocursoa, em l 972/73. do 92,7\ paro 88,6,,

dos

reapactiV,!

doa recursos vinculados, no exercicio da 1 973, ao apoiA

mente, em termos Absolutos ocorreu wn aumento de Cr$

am dois tatou

l l 902,7 milhões.

o) . no Orçamento do l 973 foi provisto

a

arreaadaç:io total da Taxa ~odoviaria Onica - T. n. u.,

cg

A raducio relat.i.va CJ':ll'l ao constatou ó
plic&vol pol,o conaidçr&val alovoçiio que obtavo o

O,!

itom

-306"Outros Recursos", inclusivo oa não cla.aait'ica.doa e

em

1.1.2- Imposto Sobre a Ronda o

ordu

trinsitc, com rolaçio ao llno de 1 972, que· foi da

Provontos

·do. quAlquer ·nAtureza.

de 116,01, ou seja; do Cr$ 3 222,2 milhÕoa,
Eat4 performaf\ce apresentada pela

Para an&liso do· comportAmento dessa

Receita.

TributSria decorro, baaicamenta, do comportamento de

QU,!

•!.

tro dos principais impostos, conforma relataremos a

to, no todo .da arrecadaçÃo tributária, deve-se
rar os seus trãa campos do incidência, i'ato é, IR
soa F!sica, .IR

prosc>ntando
Esse Imposto õ o do maior pArticipação PA!

;

'I

Pessoa Jur!dica e IR -

- Pe!

Fonte.

ceu, relativamente a 1 972, o correspondente a 31, 7t, r!·

zados.

;_.·:· ;J.

-

Em termos globAis, ·o Imposto do Ronda cre!

1.1.1 - Imposto Sobro Produtos Induatrial!,

.,

Impo!
conBid,!

ccntu4l na. .Rucoitft "tr1but&:r1a.

Wl\4

parcela de Cr$ 12 356,6 milhões do

mo!!

tanto da.

arrocadt~ção.

ças -

apresenta o seguinte 'quadro dcm6ristrativo doaDA

Tal po»ição tf:lm cido l'llll!!
O Relatório da Inupetori1.1 Geral tltl

tida ao longo doa L1noa •
Em 1 973, considerAndo-ao que o IPOnt4nto dA

arroc,adAç4o tributbria !oi do Cr$ 52 863,2 rdlhÕ::ta,

MF

Finian.

recai ta.:

o

IPI pa.rticipou com C:$ 19 llG,.t milhÕuo, corrcapondcnteo

'IMPOSTO DE RENDA

A 36,2\ d4a Receitas COrrontoa.

(Rocei to)
O Impacto Sobro Produ too IndustriAlizlldon;

" poar do awa t'unçiic, prinCiPAl fJa tonto da rocoJ tA dor1v!!.
da,

do pol!tica

oxtraC1aC4l.

no !ato, muito emborA haja W4

conatanto aumorto na recoite dca.ao Imposto, do nno

ano, tu croacido paralolamanto a concoa11io do
c!oa

Diocrl.Jninoçio Cr$ MilhÕc>s

ã amplAmctnto utilizado polo Cioverno como ina:tr.umento

p3ra

benafi..

rart1ci poçõo
no T~:~:L do IR

V.!iriaç5o
(73/72)

Posaoa F!sica

1 440,9

11,7

Jur!dica

4 049,9

32,0

29,4

.

- 3,8

Fonte

6 057' 8

55,5

44,6

TOTAL

12 356,6

100,0

31,7

rclativamonto AO IPI, viaAndo ao J•,t«trcaa.o

t'!aeaJ~.

do toda c politica cconôlllica.

Aaa1m,. por oxcmj.tl''' toram

ampliadas AD iaonçõaa para aa importaçõoa quo intnrouo.1rn
Ã

polleJ.cA da oxport4çõoa, como !oram ta.mbúm diminuidas
A primeira coisa a ao conoidorAr é que

4lqumaa al!quotaa do 1mpoato, bom .saaim ampliadoa prllizos
do rocolhiQOnto, cc= viataa ao controlo infl-';cionirio
ao daaafoqo d.ta omproao.a quAnto .ia nocoaaidadoa de

a

CAP!

o

parcelamento do Imposto devido pelas Pessoas F!sicas, em
l 973, ocasionou uma transferõncia do SOt dos

recursos

derivados dosse Imposto pAro o oxorc!cio de l 974.

Tal

da o A olovaçÃo doa proçoa da produtoa eaaanciaio do al,!

fato seria daaaatroso para arrecadação, não fora o

com•

montação, upliou-aa o número do iaonçõos concodidaa

pensador aumento da arrecadação na Fonte, a niveis

a.UP!

eal do qtro.

ODIOI

I9uAlmanta, buacando contar o custo da

prodUto I

v!

a

a madifi.coçiio

rioros a 4 Ot, devi elo

•

Não obat.uta a ampliação doa
~73

!iacoil concodJ.doa, voriticou•ao am 1

bonot'Icioa

do Tabela do IR - FO!!

ta para 1 973.
Como se disse acimA, . • rocei ta liquida

a1gn1f1CAtiva

do,

olovoçÃo da produção do Sotor SocundSrio da economia, da

Imposto do Ronda, em 1 973, foi de Cr$ 12 356,6 milhÕes,

ordM da lS,'St.

Na verdade, poróm, o ingresso bruto do recUrsos oriundos

do aso Imposto foi de Cr$ 13 4 70, 9 milhÕo•.
DI

con:~cquênc!.l,

lionto .. oo

q1.10 l.l

A nacoit"' do II'I crcacau o:u 30, 7\.

S.!!,

concaaaão da bonot'lcioa fiacaia conat.l -

tui mocHd,a restritiva .mediato da orracodC&ção, maa
duz roaultadoa altAmente positivou ao crco:oimanto

pro
doaao
um

Sctor da economia., o qunl 9ora, numa segunda etapa,
incrcmonto do rocoit,a do IPI, como aa constatou nesta

damcnto,

l

!

!

aproxi"'!_

Outro t'Ato que contribuiu par« o

aumllnto

xorcicio cm oxGmc

-

num.:t rolt~ç4o do

para

das

disposições legois. pertinentes iis aplicações incentiva ·das (Cecrato•Lei n9 157), bem corno àa parcelas do

roat!.

tuiçõas devidas aos contribuintes que fizeram .jus a

ea-

BAB devoluções, por excesso do recolhimento ·na Fonte. Os
números correspondentes i diforonça. acima mencionada.
Cr$ 1 114,3 milhões

-

são, em milhÕes elo cruz oiros r

O -"DIIi:n BUCCtlDiVNMtntO.

da rccoit~ do IPI, om l 973, toJ. o da extensão do prazos
do rccolhimanto pttra

1 972.

A diferença

de Cr$ 1 114,3 milhÕes ó explicado pela obsorvlincia

A molioria

doa produtO::, no !inal

Na maior parto, easoa prAzos atingiram 120

do

Cert1ficodoa de Compras doAções (D,L. 157).. ....

828,0

Dovotuções- Pessoa Fiaica .. ·....................

217,9

Devoluções- Pessoa Jur!dica .................... ~
~

...... , ......................,. ............. ll14.J

(co,n

to o vinte) dia.s, tondo 4l9una produtos, como tõxtoiR

a

Obaervo•ae que no quadro, antes

apresent!.

aidorúr9'icoo, o.lcançado ZltÚ l50 (conto e cint]uontll) dia.R.

do, na coluna que mostra a. varia.9ão porcentual da

Com iooo, verificou-ao uma transforünciZI do llrrecadllção,

daçÃo das anos 1 972/73, rogistrou-ae um decréscimo,

do 1 972 para 1 973, do core o do Cr$ SOO milhões.

item IR .. Poasoa Flaica, de J,Bt.

arrec!
no

I!:.l!llae decrúacimo se e.!

i

!
!
li,

,:J

-307plica pelo rooolhimonto parcelado do lmpoato om 12

(do•

zo) meaaa, a contar do inicio do segundo aama1tre
oxorcioio

-

julho/73

-,

resultando na

TESOURO NAC!ONA!t

do

- Exocuçiio Financeira (1972/1973)

tranatarincia

de metade do volumo de arrecadação para o primeiro some!
tro do oxorc!cio aoguinto,

Todavia, conformo já tl:vemoa

oportunidade de salientar, a arrecadação na Fonte toi
compensadora e bastante

a~gnificativa,

registrando

uma

variação percentual da 44, 61.
Finalmente, aponte-se o crescimento de 29'
do IR - Pessoa Jur!dic;:a, em conaet;[uõncia do aumento

do

roaultado l!quido das operoçõoa omproaariail, constitui!!

do o aeu lucro tributável no ano base.

~or

aua vez,

a

oleva9io deste lucro decorreu diratamente da própria

t~

xa de crescimento da. economia.

1,1,3 - Imposto do Importaçiio o

Impostos

cr; Milhões

DISCillfiiNAÇÃO

......

RECURSOS (A+D)
A-Receito Trib. (1+2)
1- Imf:?Ostoa •••••
IPI ., ., , .. .,
Renda •••• , •• ,
Importação • , ,
En, Elótrica ,
Minerais •••••
C. LubrH .. , ,
Transp. Rod,,.
Atrib. un. Ter
I na, o/Opor, Fin
2 - Taxas ••••••••
B•Outroo Racuraoa (l)

Vnr, '
1973/72

1972

1973

37.738,3
34.960,5
34.063,3
14.626,2
9.379,5
2. 778,8
1.119, 3
217,4
4.513,5
94,5
5,9
1, 328,2
897,2
2.777,8

ll:..lli-2

iQ.,l

46,863,2
44.613,0
19.116,4
12,356,6
3,726,8
1.453,, 9
301, j
5.508,1
120,9
10,1
2.018,9
2. 250,2
6. 000, o

34,0
31, o
30,7
31,7
34,1
39,9
lB, 6
22,0
27,9
71,2
52, o
150,8
116,0

Or.icos
~~

o

voverno tivesse concedido diversos incentivos para

aa

indústrias que basicamente de1tinam aua produção .; expor
i:açiio.

mt.c~~~~~l '
1972

1973

100,0
92,7
,90,3
38,1
24,9
7, 4
3,0
0,6
12, o
0,2
o, o
3,5
2,4
7,3

100,0
88,6
84,4

36,2
23,4
7 ,o
2,8
0,6
10,4
o, 2
0,0
3,8
4,Z
Ü,3

Banco do Brasil e Bnnr.:o Ct!l"lt,..:t\ do DrcuJil.
(l) • Inclui r.n.,ur•os niio .:J."''"iUcoclor. a em trÂnsito.

O Imposto de ImportaçÃo variou poai ti vame!!
to, ozn relaçio a 1 972, em cerca de 34\, muito embora

1

Em rel'açio ao oxorc!cio do 1 972, a

•a do Caixa do Tesouro awnentou do

37,4~.

DeDP!,

Chega-se a e!.

ao clado, pela di.ferenya entrtoS o 'l'otal dos Dispêndios

do

um o outro exorcicio r

O total da arrecadação desse Imposto foi do Cr$,

3 · 727 milhÕes, alcançando 7, O\ como participação no

mo!!

CeapaAA do Caixa

tanto da arrocadaçiio tributiiria '"" 1 973.

.l.lli

DiscriminasB_C!

Quanto aos Impostos Onicoa sobro

39,91 o 38, 61, respectivamente.

o1tnran~
va(i)ção
(cr$ M1lliõos)
'
26.3lJ,7
37,4

Energia

Elótrica e Minerais, a receita desses Impostos am 1 973,
registrou., em relação a l 972,

illl

38,254,4 52.568,1

Deopesa

variação positiva

o Relatório drs ICF .. Hinii'Jtãrio du FAzenda.

de

apro:JontA um quadro corrcoponc!cn Lo 4 Alocaç3:o dor.

Entretanto, " particip!.

ao~, por trimastre, durante o exerci~io de l 9?3.

umA

çio deaaea Impostos no total da arrecadaçÃo nio

apreso!!

rccu!

Eis o damon-.tra ti vo 1

tou modificação aena!vol, permanecendo em torno dos 3,0t
e

o,n,

Cr$ Milhão

para um e outro.

POr sua vez, o Imposto Onico sobre

Combu!

outros cus Rcn!cluoa
teios o c,! Passivos
pitol

TRIMESTRE

Poaaoal

Primeiro

4.431,2

1.999,6

Segundo

4. 908,4

3.757,0

tiveia e LubrlflcanteSI diminuiu baatanto sua

porticip!

Terceiro

4. 886,6

2,974,1

çio na Rccoita Total, em relação ao exercicio

anterior,

Quarto

4. 416,2

3.727,9

de 12,01 noquolo ano para lO,H om 1 973, niio

obstante
18.642,4

12.458,6

wnA

va_riaçio percentual, de lii para ci, registrada

22,01.

em

'l'O'l'AL

'l'OTAL

1,006, 4

7.437,2

-

8,665,4
7,860, 7
8,144,1

1,006,4

32,107,4

To.l decréscimo tem por causa a gradativll redução

da. a u.l!quotaa, o1n virtude do

;~umcnto

vortiginoao elo

pr!

ço do petrÕl~, ql.io, não fora essa redução, geraria

uma

Em rolução Aos nociduoa Passivos,

liquid,!

doo no primnirc trimostre do 1 973, no valor da
I·

alta incontrolÁvel doa cuototl de produção interna,

ope-

rando gravas e indasejivoia reflexos negativos na

econg,

mia de Pais,

Cr$ 1 006,4 milhÕes, solianto•sa que tal providôncio

!i

poss!vol como docorrõncia do dispooto no Cecrato-Loi

n9

836/69, quo pormitiu a reabertura das Contos

Donc&riaa

com oa aalclos dCJ ancorran1ento do oxarcicio antorinr,
ta essl.l ronbortura Automaticcmont:o.
Para se ter uma viaio concreta

em

termos

numtiricoa doa n.ecuraoa do Caixa do 'l'osouro, incluindo
Raceita 'l'ributliria e rocurooo do out:raa fontoo,
tamoa o ae9uinto quadro •

a

ar,r.o&D,!l

~e,!

Inso convftrte•aa om

dioponibilidade !inoncoJ.ra imediata, logo no inicio do .!
xorc!.cio, quando Dão r~tJrndoa on choques e ordens de P!
gamonto cm trãnaito, daviUamcnto cobertas com aa

1Õoo neoonsárias.

prov!

-308Outra coisa ao refere aos compromissoa
moGdD. ostrllngo1ra, cuj3 liqu.tdnçiio, om 1 913, to.t

em

portuna posição auporavit5ria do ~aixa do ~osouro,

posa!

vcl com a m.\ior rapidez nD.s ramost:tuJ para o Extorlor.
Em tormos glob.lis, casas romassaa

co!!!

prometida, no final do, exarc!cio de 1 973, pelo crono!Jr!
mo de liquidaçiio do divida púbHco interna e exte1·na.

som.cram

A Execução Financeira dQ Tuuouro Nacional,

corra.!!

no por!odo l 972/73, encontra-se no quaêro seguinte, com

Cr$ l 290, O milhÕas, dos quais Cr$ 266, o milhões

ponderem a Pesooal o Cr$ 1 024, O milhões a O:J.tros

Cus-

a. diocriminaçiio dos Recursos e Dispêndios c o respcctivt

taio• o Capital,

Resul t~do do Caixa 1
QUADRO V - TESOURO NACIONIIL
(Execução ~·inanceiraJ

3 - Rocultado do Caixa

LembrAmos que, pnra o ano do l 973,

fora

pravi»to um déficit do ordum da Cr$ 480, O milhÕes.

Po-

1972/1973

-

Cr$ MilhÕos

DISCRIMINAÇ.lio

1972

Var. ~
1973/,72

197~

Port1c;; ~gg~

7

1972

1

,

1973

rém, auapiciosamente pudemos conatD.tar um resultado sup!
ravitirio da Cr$ 295,1 milhões, o qua corror:pondeu
O,lt do PIB, enqUAnto nos anos anteriores, apesar da

a
r!

duç4o qrada ti va quo vinh.t aa processando

partir

de

l 967 C-1, 6'!) o qua atingiu -o, 2~, am 1 912, essa

rola

Rcou1tll~o de Coixa I PIB

-

4

çõo

-

va.

Po: outro lado,, o reaulbclo positivo de Ca.ixa do 'l',2

aompro foi

ncgot!

aouro acompanhou·so de: u:na redução substancial no seu a!l
dividol.mento junto ao pÜbl.1e:o c, eonsttquontamcnte,
tiu um docrõac:imo do z;eua C:óbitoa junto Ãs

perm,!

Autoridadar:

11onot4riaa, conforme se pode constatar no quadro

se-

4

9U1r, sendo que este nos :~~ro:a.:nta, taulbúm, w.aa. C"voluc;iío
doa Raaultadoa de CltixA,
~ ..... j

corno

Dl.a

relação com o PID c

mostra

tto otctuou o f!nolllClaee>nto dea:scs nasultm1u:t.

Roaultlldo do CrJ: 2Sf5, 1 milhÕes, em l 973, ó uma

o
conoa-

quénc:ia de um crúdito do Tc~;uuro junto àr: Autorid.ldf1& ~12
naUria11 do cr$ 6 015,8 o da um débito junto

ll!O

Público

da Cr$ S 720,7 milhÕoo.

RECURSOS (1+2) .....
52.863,2
!Qd lOO, O
l-Receita Trib. (a+~ ~
34.960,5 46.863,2
34;0
92,7
a) Impontes ••••• 34.063,3 44.613,0
31,0
90,3
IPI .......... 14.926,2 19.116,4
30,7
38,7
Ronda •••••••• 9.379,5 12.356,6
31,7
24,9
Importação ••• 2.778,8
3.726,8
34,1
'· 4
En. Elãtrica •• l.ll9,3
1.453,9
39,9
3, o
Minerais •••••
217,4
301,3
38, G
o, 6
Comb.Lu.~ru •••
4.513,5
S.!iOB,l
22,0
12, o
Transp.Rodov ••
94,5
120,9
2'1,9
o, 2
Atrib.Un.Ter ..
5,9
lO,l
71,2
o, o
Imp.s/Op.F1n.s l, 328,2
2.018,9
52,0
3, 5
b) Taxas ••••••••
897,2
2.250,2
150,8
2,4
2•0utros Recursos (JJ 2. 777,8
6. ooo, (
ll6,0
7,3
DESPESA ,·........... 38. ~54 4
ll..! lCJ.Q..Q
Pag.Juros e Comia •• 1.267,2 ' 384,!
- 69,6
3,3
Cotas c Doap. (ofat) 2~. 026,6 30.955,1
40,5
57,6
Dist. na c, Vinculo da. 10.044,5 14.300,3
42,4
26,3
Fundo do Particip ••• 2. 88l,l
3, 776,
3l,l
7 ,s
Diversos ••••••••••• 2.035,0
3.151,
54,9
5,3
RESULT. DE CAIXA (2). - 516, l
157,2
ll1L!
OPERAÇ0ES DE ente.
A+B (3.) .............. + 516,1
- .lliJ.:! - 157! 2
A-Junto is Aut.Mon •• -7.669,3 -~
.llt.2
a-Junto oo Púb1, (aib) 8.185,4
S. 720,
38,9
o) Através Div.Mob 8.ll5, 9
s. 655,
39,2
b) oopãs,Contrib ••
69,5
65, E
5, 6

ANOS

Roault.ado
do CAixa

ROBUltadO/
PIB (t)

- 1.224,7

- 1,6

669,

1968

- 1.226,7

- 1,2

1.078,0

1969

-

755,8

- o, 6

738,3

- O, 4

1973

..

!2!!!!t

~nco

197l
1972

-

-

-

-

Financi.~Jrncnto

Aut .Monetário J Público

1967

1970

58,9

27,2
7,2
6,0

-

-

- Cr$ MilhÕes -

'·o
2,6
0,6
10,4
0,2
o, o
3,6
4,3
ll,3
lO O, o
o, 7

~

-

EVOJ.UC'J;O 00 RCSU!.TAOO DE CAIXA 1\0 TESOURO

'lo o, o
86,6.
84,4
36,2
23,4

o

525,7
149,8

- 1.025,6

1.781,4

832,5

1.570,8

-

~:

Banco do Brasil e Bonco Central do Brasil,

ClJ Inclui recursos nio classificados e em tri.n
ai to.
(2) Ouondo negotiw, ·indica "deficit"l

positivo indica "Superavit".

quondo

Nas variações

672,3

- O, 3

- 3.367,8

4.036,1

o sinol negativo indica deterioraçÃo e o P2

516,1

- 0,2

- 7.669,2

8.185,4

sitivo melhoria 'da "Posição da Caixa".

295,1

+ 0,1

- 6.015,8

5.720,7

(3) Ouondo positivo, indica débito do
Nocionoll

Central do Brasil

Tesouro

quondo negativo, indica

do Tesouro Nacional.

nol positivo indica incramonto de

Outrou f.:to.r:oc que determinaram o

criidito

Nas variações, o

si-

débitos

vit dn Caixa do Tesouro Nocionnl podem seu: alinhados. E,!l

ou reduçÃo di! créditos e o sinal negativa~

tre Olao, cito-se a acwnulac;ão da snldoo ociooos nos

D.s

dica reduc;io de débitos ou incremento

de

oos

créditos do Tesouro Nocional junto iis

ent,!:.

pÕsitos do Governo Fodaral, principalmanto quanto

recursos vinculados, refletindo o hábito doa orden;jdores
daa Dcupoaca de cor~ccmtrt~ção doa gaotoo no fim do
c!cio.

dados,

axo::

Esccs rocurao& oãc contdb1li::aclo.a a lavor do

4 • ConoiderncÕe!l

rinni~

T,!

aouro, pala oiatom&ticil atuAl.
Pode-se concluir que o oxorclcio de
~..inalrnnnt:co,

A C)Cpanc4o doo Maios do

monto da oconornio, ameaçada pala entrada

IMCiÇh

Vo

tllic externos o pelo comportnmonto dac oXpor.taçõc,~,

varam como contrn.partida positiva o

./

neutralizt~dorn

Pi.lg!
c.lp,i

tL
n o•

l 973

coroou o conl!ltanto esforço do Governo de aperfeiçoar os
mecanismou de Politica Pinnncoir.a e Fiac:al, tendo cm vi.!
ta dar um novo sentido i t~tividada oconõmica,
nova orientação, na tentAti_Vil-~da eliminar as

mediantl!
distorQÕas

'í

IÍ

n

-309do

aioteiT\ll o compatibilizÁ-ln com o Uloao!io de umo !!

aa rogiõaa menos favorecidas poaaam colher

conomia capitalista numA aociBdade domocrata.

De acordo com o Relatório da. ICF .• Mini!.

desni-

veia r~gionaia, através doa diapositivos tendentea i

tério da Fazenda, A movimentayio doa Recurso a deaaea Prg,

1,2

tegrayio aócio•econõmica do Pais, permitindo assim

gramaa Especiais obedeceu, em l 973, ao esquema contido'

que

QUADRO vr

-

no quadro oboixo r

PROGRAMAS ESPECIAIS
(Movimentoçiio)
Cr$ MilhÕea

P.I.N.

ESPECIPICAÇllo
lS71
IIECURSOS

(Fontea)

Orçamento

1972

450,0
296,4

-

..... .......... ........ -··········· --

jlli.r.!ill

Recursos Naturais • , •.•••.. , •.•.•.
Infra.•e!trutura , •.•.••.•..•. , ••. ,
Irrigaçoo_ .........................
co;onizaçoo • "." .................

455,0
21,7

Saude •• , •••••••••••••••••••••••••

-7,1
-----

65,2
36,2

Educafão •.•..••..•.. , •.•.. , •.....

En!rg a ElÕtrica ................ ,
Tropicos Humidoa ................ ,

COmunicação ••••••••••••• , •• , •.•••

PloreatDmento e ReflorestAmento ••
crõdi to Industrial .............. ,
Pundos não Reembols, - Subddios ,
Crédito Pundiiirio ................
Proterra - Tranat'erido
Provilõ' ~.,..rAii'i!'ãr!ifo • :::::::::::

Saneamento

1973

1972

- - --- --- -- -

Oiclitoa Adicionai• ...............
Suplementoção Atitomõtico , , , , , , , , ,
P,I,N. - Trana!crência ...........
Proterra
;
~
Reeervo Pundo Eepeciol
Orçamento Monetiirio ............. ,
ARREC, EFETIVA - B, BRASIL
566,0
APLICAÇ(IES (PrQij>.'amoo)
Roaoviaa ••••••••••••••••.••••••••

PROTERRA .

~ '1;286,8 784,1
951,2
980,0 ·634,1
90,0
'1,3
306,8
60,0

~

························

952,5
854,2
386,0
15,0
26,3
139,1
123,1
26,2

--

l, 7
1, 8

V - ORÇAM!lliTO

1973

4,,9

-3,3
6,1
-30,0

----

PROVALE
1972

879,3

185,0

653,0

-

206,3

PRO DOESTE

1973

1972

386,5

-

90,0
20,0

105,9
·20,5

,177,2
125,0

257,3
195,0

-so,o

15,5
8,5

l3,l
16,2
5,0
4,0
3,0

170,0

- ·-- --

-72,0
--

-

-2,0
4,0
--7,2
40,0 108, o
- 39,090,0 lOS, 9
- l5,o

-

----

10,0

ll,O

1973

~ ~

25,0
120,0

75,0 llS,l!2

20,0 (l)

1.286,8 597,1 859,3
1.331,9 415,0 744,9
673, o 185,0 270,0
20,8
52,6
55,0 25,0
170,0
193,0
45,0 125,0
43,1

--- - 60,0 (1)20,0
75,0 (2) llS,l
- -

·······················
-

-

o

220,0
210,0

--------

lO, O

240,0
8S,O

-

--

-60,0-------20,0

325,0
245,0

ção. das deapeaoa pública. e do padronização doo oontoa.
Algum tempo depois, aurgia o Decreto-Lei rQ.

1 -· ·:rntroc!u·ção

2.416, de 17• de
Num pequeno esboço histórico, sem remonto_!:
moa a por!odos :ooi!l romot!os, devemos lembrar que· o Const_!
tuição de l 891 dova ·oa Congro.. o Nacional· a competência

julho de l 940, q"'' modifico'! ao norrnaa

qrçamentlirioo então conhocidoa, criando um aiat111111
rente do que vigorava.

tM!po que

i claaai:t'icaçio

foi aperfeiçoada a

vo do Serviço ~llblico

-

MA ter,!

al o Deapeaaa Di veraaa.

DASP, pelo Conotituiçio de _,

l 937, ficou esse órgão. com a atribuição, entro

outras,

de organizar anualmente, de acordo c'om aa determinac;õea

1

do Preaiclento da Repúblico, a propoato orçamentário, que
seria posteriormente submetida ~ Câmara doa Deputado•,
!JUalmente lhe incumbia o Uacolizoção da .execução

!

crç,!

mentiria, por delegação. do Presidente da Repllblica

e

obedeáidaa as ''~as instruções,
deaincumbiu-ae

· ant!o!atoriamente de auo tara!o ticnico-orçàmentlda, ~
movendo uina re!ormuloção geral de mitodoa e do

próprio

Como exemplos da contribuição i-

neatimlival, preetada por eaae 6rqio

Novo modificação foi realizado o partir do
l 956, sobretudo em relaçÃo i Ceaposa Público, cujo elo,!

aificaçiio passou a ao: feita em duaa co.tegor1o.aa

Deap!

sa OrdinÁrio e Desposo de Copi tal,
Contudo, ainda se r11son tia o Pede r

Piibl!

co de maior aprimoramento doa normA• e doa ticnicaa ~
mantidos, nio obstonto todos oa esforços dispendidoa P!

O DASP, neataa condiçõea,

aiatemo orçamentário.

da

técnica

de desdobramento das' despesas noa itens Pessoal,
Com a cdoçio. do Departamento Adminiotrat_!

di!~

A partir da!, adotou-ee um cõq

go nwnãrico, nÃo deciJMl, relativo

receita, ao mesmo

para o elobcroção orçamentiida.

a implantação

voa tõonicaa, podemo• citar a introdução do

N!,

cional.

espo•

PIN, PROTEIIRA,, ..

objetivando diminu1r os

Interno

Bruto e polo redhtribuição mAia equitativo do Rendo

Pol!

tica Financeira, a açio governmnentftl deteve-se,
cialmente, nos Programas Eapec1ai8

beneticioa

do sistemA, traduzidos pela elevaçÃo do Produto

Como reaul todo do81o novo en!oquo do

PROVALEl o PROOOESTE -,

01

ra o criaçÃo de um aistemo orçamentário moderno,

racio•

nol o opor!oiçoodo, compot!vol com as necessidades
elos pelo próprio desenvolvimento eoonômico que

dit,!

começava

a surgir no Pa!s,

do ng

Em l 964,, é promulgada a Lei Pedoral n9 .. ,

ola11i!ica•

4,320 que, revogando ae diapoaiçõea vigente• acbro o "'!
1

·-310tirla, introdu& protunc!&o altaroçõeo nu nOl'lll&o de ela!J2
raçlio e control• doo orçOMntoo • b&lançoo, ecoa

"!

Por outro lado, o uryamanto tom o ••u

lntaae

pftcto oconSmlco rotlatldo no cumprlmento dao tinal1dadea

..pec1al paro o de1t1qu1 que a 1:..1 do orç....,to dewria

do Ratado, concernan'toa ao aocorro Ãa neceaaidadea ocon§.

dar l PoUt1oa ICOJI&úca o financeira do Govuno e

ao

Jllicaa o aociaia do povo, ao aproveitamento do todos

oa

aeu F09Z'"""' de trabalho, EIM deotaquo enoontro-oo

ex-

roouraoa hwnanoa o matariaia i!O seu alcance, para a

al,!

Lei

redlotrlbulçio da81a renda no propósito do aumentar o n.f

prasao 110 Art. 29 c!& cl ta da Lei.

VAÇ'ÃO

Ola doa berleticloo traaldoo pela neva

val

foi o de padron1aar aquel11 nomu do elaboraçÃo OJ:'9AIM,!!,

da renda nacional, bom

COIDO

deve Vilar à ofetiva

1

do bom oatar da coletlvldado,

tira para todo• 01 niveil da Adlúniatraçlio PúbUca, to!:
D&Ddo-&a 9er&1a pua a tJnJ.ão, oa lltadoa, oa

• o D1atrlto Pederal,

Deaaa

1.1 - Planejamonto

Hunic!pioa

forllll, a !Al n9 4. 320 i

WM

la! ft•Cicm.l, que deu OJ:'VanicidAde &01 Ol'ÇAIMhtol I

2 for11 do dúvida quo não m:aia ao

ADI

b&l.&Dçoa piibUcoo,

luÇõea tmprov:fal'ldae.

Nio baatuU, entretanto, o aper!eiçoame!l
to

admito,

•2

no1 diaa do hoje, açio governamentAl improvisada, ou

11111

procoaaoa, tendentes a um fim ou

nova Jlont&Ud!.

metal deaojadaa, pro.!

â

aupÕe wna faae 1mprascindivol A guo se denomlna Planoj.!

t!!

de c!& adlúnhtraçlio piblica braa1lo1ra, aobrotudo no

como

princlpalmante a nivcl !JOvornamontAl, A ra:ionalizaçlio da

cSaa noraa1 orcUMtntir1a• •• , parale.l&JMAte, •••• aper

teiÇDU~ento nio Yio••• aCOIIIp&nb&do de

T.-.nt.Q•no pl~tno indivJclu~tl,

mento.

canta i Adain1otroçiio P.l.nance1ro a aoo 6rglioa 1nclllllb1doa
da Contabilidade Públ1ca.

Pcl a partir doa...

Noese

roalldade

qve •• to& a Ret'otll& AQinbtrativa, atravia do DecretoIAJ.

no

200, de 25 do t'eve.ro1ro de l 967, que, entro

aenti~o,

ele ao conatitui numa Ativ,!

dado inevitável, doado que ao pretenda oatabolecer

pr!

viamente concUçõea viiveia e mecanismos racionais para e

O,!!

traa d1apoo1ÇÕ.a, tratou doa "Norlllla de Adain1atroçiio l',!

execução de uma ação, aajA do um indiv!duo ou de uma

nance1ra • do ContlbU1dado'.

letiv1dade, ccntlnuà. no tempo e que vlso aoa

c2

objotivoa

predetorminadoo,
Coa ••••• cSoil 1natru:Dte.ntol logaia
Lei n9 4, 320/U o o Docroto-1:..1 n9 200/67

-

-

a

Por isso, o Pla.nejamento pressupÕe

podo-. .

lidado, aaaim entendida

obter uaa conaiderãvel evolução no• proceaaoa de ola.bor!,

~

avaliaçio o a opção dO altorn!

â

qio • controle orçamentário•, re1ultando na .moralização

tivaa, considerando-ao· o menor custo e o maior ben.ef!cio

do DOaao aiat-.a financeiro

roaultantea da alternativa oacolhidAI

cred1b1l1da4e NO

-

orçu.ntirio o na u.ior

o dl.manllonamonto do tompo a a tlxoçio· de prazoa ót1mos,

oua execução.

lUA

e a

U&IH

da Propoota de Lei OZ'Ç&Mnt.irla enviada palo
~ 00110.,

tendidos,

CD!!!

o controle externo

d•

ooluçio do continuidado

tamante, ao aucodori um novo proco1ao, que por coorãncia

Exocut1vo,

devo aer consequência do primeiro, obrigando wn novo pl!

voz

que ao pr6prlo Podar propo11onte incumbe o tarefa do

-

porquo atingida a mota do uma açio planejada, a ela, O"!:

votação

aua execução, •wu

continuidade, aignificando que oata nio deve.

ter uma aoluçio no tempo

el&boracio e execução, C&bencSo ao Poder Le9i!.

l&Uvo, .aob a toru. de colaboração, o

pr~

dentro doa quda poderio oor obtidoa oa resultados

lraoll.. o Orç<lmento conaol1dou-ae COIIIO

aendo de tipo &J.ato, vale dizer, ao Poder Executivo

peta a

õ

precisão, qua

noja.monto com baae na oxporiiincia do anterior,

OC,!!

~. que quor dlu~ que o planejamento aor.!i

trol• interno.

~

abran!JO,!!

te de todaa •• taaea do proc.oaao de ação, em todos oa n.!.
))entre oa aapectoa peloa 'quaia ao pode Ali!
11aar o Orcamento, dev.oa l&liezstar oa

Uil 1111porcantom1

qu11

noa

o Ali)octo tinancei.ro o o aapecto

niatrativa, ou no campo aoclall finalmente, o planejeme.!!

01:2,

n6oaico.
Quanto ao prlllla1ro, oa objetlvoa do
Público ao concentram na

Podar

ab1orção doa recursos para

atendimento do aua1 nocoasaidadea.

Tais recursos

obtidos atravõa doa resultado• finAnceiros

J:IOdianta o oxerciclo pleno da seu

rocaltaa derivada•

ondt~ AM

partos eatujam plotuunoutu 1ntay.z:aaaw u ao

Noa planoo poliUcoa

dacorrantaa

il!l! 1mparH, cobrAndo

isto õ, devo se constituir num todQ

e adminietratlvo,

ou munlclpal.

.,

nar

No plano ooonôll)1oo, o

~ewlond

!llobal,

ou 1etorlal•

planejQlllento

Global, quando 1e

aori

~alacig

01 c;rxan~oa

agr.!

gados macrooconõmicoa, como o Produto Interno Bruto,

i oportuno aal1ontar quo

a aptidão do Governo para receber rocuraoa nio dave

o

com a politica de deeanvolvimento nacional, visAndo

i comunidade do Estado e tondo em viata
-

inte,E

plenojamento dove aer fo1to a nivol nacional, eatadual 11"

Sob os11a Última toma da obtenção de reco!.
-

ter~,

o

o arrecodando trlbutoa.

toa

to deve

relacionem no curso da i'.ção.

sario

da AtividD.de• próprias, quu 'porm.it&m aaaea resultadot~, a

ac1Jn!

veia de dociaio, aeja no plano económico, na oa:tora

parec-.

a

Renda NacionAl, PoupançAs,. Invoatimentol, ate., •. o .Plan!.

se

jamento regionAl, .czue ao preocupa com o rolacionamanto .!

diDtAnoiftr da t1i~p aminontomonto eoo1al que deva preo!,

ccnõm1oo lnterrÓ!JiÕoa o aoua deaoguU1brioa,

dir a Tributn~io.

hi o plAnojamonto aetoriol, qutt procUra ae deter lioa ·•!

Noaso sentido, é preciso não ·doacona!

Por iiltimo,

derar.•.a oxtonção doa afeitos· econõmicoa a aocinia do pr2

tore a da economia - prlmlirlo, aeoundirlo o

terolirlo , -

oeoáo do lmpo~lção tribut&r1A,

e na aua infraeetrutura oconômica e aocial,

COf!IPAtibil,!

.,.

,i

•

1

'

li
1

0
I

,

,

,

'

'

'/

, ,•

•

(

•

'

'

~

•

•
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-311zando program11a o11pociaia do frabalho com objetivoa pri2

dec18õea

ri tlirioa, previamente traçadoa polo Podar PGblico.
Do toc!a eaaa raalida.de, nio eacapa o

Or9!

monto, ou por outra, eato õ um inatrumento na.tural

do

rt~curaou

planajamanto, atravõa do qual a utilização doa

• coordenação daa ativi~dea

aorli foi ta do forma definida, racional o r(alda..onto pl!
nojada.

Todo o Siatema do Pl&nojAmanto convorgo P!

ra um 6rqio central, quo hoje 6 a Secretaria do

Planej!

manto o COordonayio C.ral, de acordo com a Lei n9 ••••••••
6 lf36/74, a quom incumbo tal t'unçio por dotorminaçio

Noau1 altura, já Podomoa entender a

do Plenajamanto

-

Orça11ento.

idéia

um o outro Dignificam

duas otepaa da açio governomontAl.

Ha11, aio etapaa

ao complementam. Enquanto o PlanG:l•m•nto defino

92

vernamentaia".

71 353/72.

qt1a

objoti•

eL

vou, aval.ia ao alternatiVlLI e eacolhe as aoluQÕ.A, o

COJ!

tida no parágrafo lo, do artigo 39, do Cocroto n9 ......

Por outro lado, c artigo 69 deaao

Docreto

com~

di ao órgio central do Siatoma do Planojamonto a

tlncJ.a para articular•ae com oa Eat.ldo·a, oa Municipioa •

çamanto determina oa cu!:ott da aç5o a eatJ.ITI4 c.xec\':'WCDJ.Ct"l'

o Diatrito Fodoral, medianta intorcâmbio de

sua ccnaocuçic.

o oxpuiinci•com ca roapectivoa órgioa contraio do pla-

Tal ó p. !mportiincio do Plonejamonto

para

o deoompcnho das !unçõos públicas, qu .. o próprio
to-Lei n9 200/67

Cocr!

o ccnRagra como principio fundamental'

para .as atividadas dA AdminJ.atraç:Ão, consoante o

to no seu Art, 69,

'l'ombiim o Art. 79 do citado

dispo!

Decreto-

nojamonto doaau ontid4doa, a fim do viabiliur a

plano:l!

comp!

tib1lizaçio doa Siatamaa do PlanojAmanto o proatar .. ,1!
tincia ticnica 'para· impl-ntação do progr...,.

projo•

0

toa rolacJ.onadoa com planejamento, orçamento o moderniz!

çiio administrativa.

Lei n9 200 dofino claramente c processo da planajamonto,

declarando que a açio governamental obedecer& a

J.ntormaçõea

Aoreaconto-ao a tudo i1ao

AI

regras

ccnt!

dao no Coere to n9 70 852, do 20 do julho do l.. 972,

quo

monto visando a promover o desenvolvimento oconômJ.co·ao-

diapÕo aobro a aplicação do ProgrAma do AcompanhAmanto,

cial do Pais e

fixado pelo llecroto no 68' 993, do 28 do julho do

A

Segurança Nacionzal, segundo oa planes

os programAs olaboradoa, na
proendondo

elaboração e a atualização do plAno

ll

0

forma do seu T!tulo III, ~
goral

do Governo, doo programas gerais, setorJ.aia o rogionaJ.a,
de duração plurianual, de Orç:amonto-ProgrAmLl anual o

da

prograrnaçic financeira e da desembolso.

om relação aoa Planoa Nacion4ia ~e Deaonvolvimento. Esae

Temos, além do mencionado Onero to-Lei

P"!

ProgrAma de Acolnpanhamento constitui uma atividade

manonto doa Õrqioa componentes de Siatama de Planejamonto, no toc4nte i av4l1agão, reviaão,
mo4ianta

200/67, o Decreto no 71.353, do 9 do novembro de

1 971,

01

complementação

0

aeguintea procoa•o•r

n9

1 972,

an&liao do deaomponho global da

ocono•

que dispõe sobre o "Sistel\l4 de Planojamonto Fodoral e d&

mia o do comportamento doa aetoroa

prior!

outras previdências".

tlirioa por&nt& aa diretrizoa o metaa

Aqui, ao diz que

-

Art. 19

"as Atividades de PlAnojamento, OrçAmente o modernização

da Adminiatraçlio Federal ficam intogrodas no Sistema

do

-

oat!_

bolocidaa nos PNCar
-

avaliaçÃo oi8temlitico do progrouo

al•

Planejamento do que trltta este Docreto".
cançado na oxec\1çic doa programas e projeNo Art. 29 onccntr~:~moa 8xpressamente

rel,!

cionAdos os objetivca de Sistema, assim implantadcr

- idontificaçio daa dificuldades e

"I .. Coordenar a olnbor~çio doa planes

o

programAs gerais do Covorno e promover

a

intograc;bo dos planos rag1onAi8 e

sotcri·

ais r
II

to• previ•tos nos PND11

obat!

culca inatitucicnaia que retardem, dificu,!
tem cu limitem a realização das rnetaa a

ofotivo cumprimento doa pr9!Jramaa
.toa.

- àcompanhar a execução desses

planes

o progr4ma11

Cianto desoo quadro -

,
III • ·a.asegllrar, mediante- normas o

proci,2

dimentos orçamont&rioa, a aplicaçÃo de

cr!

aa abordagem introdutória

-

u aind• dentro do.!

:roatA•nos falar sobre o O,[

çamento - Programa.

térioa tócnicos, oconõmicos c admJ.niatrat!

voa para o ostoboloc1monto do

prioridade

1. 2. - o Oroamonto - Programa

,,.

entre ao atividades gcvornamentaia1
IV

• modernizar as estruturas e

montoa da Adminiatro9iio Federal

ao

proced,!

objotiva.!!

o sou continuo aporfoicoamantc e

maior

ofiaiõncia na oxocuçio doa programas

do

ccvornc,
v

o

pro:l!

&

g esu o poça
., !tiild.ámental do Sistema Orç!
mor,tlirio otualmonte usado no Brasu •. Atraviia dolo' o quo
se prctt~nd•, ·eíit resumo, é uma avaliação concretA doa pr,e

gramas de trabalho propootos, a

aval!açã~

doa custos

do

prog-rama, um leva.nto.mantc próvio doa recursos a aerom

em

prog•dos e a pro;lo9Ão daa realizações governamentais.

- estabelecer fluxos permanentes d_e i.9,

fcrmAÇ~ão entro as unidades competentes

Aprosantamcu A seguir um quadre contendo c
do

sistema, a fim de facilit4r ca proceaaoa do

domonatrativo da Despooa por Programa, no Per!odc ••••••

l 970/7,3, apenas a titulo do ilustração, notando-ao

~uo

-

I

22&

m_,__.,.&&

-312os valores aqui expramaoa c:orraapondem a proçoa

constan

aatágio de aprimoramento daa téonioao orçoamentiriaa

t••·

a.!!

ticiont.emonte capa& da noa olovar i cato11oria doa pdaoa
Pod~•• dizer, por

fim, quo alcançAmO-.

OUAI>JIO

.ui a acUantadoe. naeae ,campo.

um

VII

-

ORÇAHEN'I'O DA

tlN~

(DGonatrativo dA O.spoaa por Pf'09ramal
Total C.rAl

(Preço• Conatanteal

Crf l,OO
Doo UH

lt70

PIIOCR.I.MAS

1971

VALORI:S

IND.

A<li<IIII~

2.17l,U2.211
AGIIOPZCCUIA
772.668.666
ASSir.tNa.\ C PJU:VIDI:HCV. 3.392. 7ft. 718
C:UUCIA E :'I!OIOLOC:U
308.115.727
OOIDIII~ E ....,_ AGR.
85.214.217
OOICEIIClO
11.721.727
=-:CAÇOes
559.124.151
4.ua. 722.ts4
~ SECUR.\HÇA
2.51l.n5.ou
J:X!:lC:IA
1.084,102. 717
X.U. Z Pt.\XEJ. URB.\NO
251, 7U.l39
IliDOS'I'aU.
108.547.311
POLITICA l:lm:IUOR
359. <Cl.C. DOO
IECUJtSQS 11.\':'IIWS
228.957.190
~ • S.O..'<I:AMI:In'O
1.!51.338.08~
TUIISPOICU
5.409.239,418
PROC •.I. CARQl DOS En.E DOS

ICIIIIIC:PIOS
llUPtlrD%05 C:Z:WI

s.u~.982.641

REC11U0t PIIOP, DA Ali<,
m>llll:'-'
:<n'AL CZIW.

IND,

VALORES

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10010
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3.551.229.108
702.439.666
•• 386.885,831
358.820.988
108,577.589
11.915.358
538.183.121
5. 792.445.713
2.714.627.183
827.371.160
214.017.323
874.234.·090
3U.354, 200
295.751.890
1.159.269.110
5.413.230.893

100,0
100,0
100,0

3.900.184.200
ll.007 ,)40, 080

s~.u.

1t72

5.394.150, 731
3.476.024.431
Jô.:266.S29.000

3.8l7,J58.080

100,0

5. 713.331.710

36, acs.2u.uo

100,0

41.979.865.710

2 - Lei Orçaftl8ntiria !Provisão

Oreemantá

1973

VALOIU!S

IND,

VALORES

UJ,O 4.451.818.826 1150,0"
90,0
'·,~9.529.476
15,7
129,2 5,0 l.lll.OU
S0,2
116,1
473.107.334
53,2
127,.
37,7
" · 784.869
71,2
11.000,829
155,7
t6,2
513.510.830
91,8
128,7 5.777.408.014 128,4
l0.C 17 2.790.311.227 107,15
7G,8 l.U9.402.217 101,0
102,8
221.158. 999
8812
10,6
250,889.338
4112
U,2
339.150.000
,.13
129,1
370.692,679 161,9
100,7 1.o01.a8o.868. ~••,4
lOO,t 6.272.675.276 115,5)

IND,

5.686,668,235
775.897.065
5.313.828.500
544.141.015
12.911.900
9, 781.385
759,876,185
1,188.184.010
3.300,005,115
1.292.577.000
211.210.605
513.0U.360
414.318.000
345.767.280
1.318.611.220
7.151.494.765

105,5 1,6J7.9H.008 129,8 7. su·,,s.uo
89,1 6.532,008.917 1157,4 1.872.418.270
10!,8 42.795.144.000 129,0 50,408.525.000
14811

3.168.980.028

113,9 41.464.124.028

95,5

212,8
100,4

ue,s

17,,3
73,1
S8,5
13519
13715
1n1J
lltl2
8CI2
92,5
11512
151,0
114,5
132,2
147,1
227,4
15217

9.540.177.590

241,5

126,1 50.948.702.590

162,7

para 1 973, apreaentando o cálculo do déficit

r!! I

previsto

para o exorc!cio, quo õ resultado da confrontação entre'
a Recai ta e a Deapeaa do 'l'eaouro, ttxcluídas aa

A Lei orç...,ntiria para o exorcicio do
l 973 • Lei n9 5 847, do 6 do dozombro do 1 972

-

provou o Orç&~~e~nto Caral da Uniio1 tctndo oatimado a

operações

do crédito constantes daa Recoitaa do Capital, conaoante
o dct1110natrat1vo que ora reproduzimos a
ne-

011 ta • fixado a Deape•a no JDOntante da Cr$ ••••••••••••

C,rf 1, 00

Sl 129 l06 600, DO. Ccinquonta • doia bilhÕcta, cont.o o Vi!!.

Rocei ta do 'l'eaouro Nacional

te • nov• ailhÕea, uo:antoa e Doia Ddl e aoiacontoa c:r!!
1eizoal 1 91ohl.l1unc1o, aaa1Ja1 oa lnCJroaaoa o

Rocei tas COrrentes ............... 43,353.000,000

D1apãnd1os

RocoitAa do Capital

do Teaouro Nacional, b.m como, doa OrgÃoa da Administração In41ret.a, Autõnoaca • daa P'undAÇÕoa inatitu!daa pelo
Podar PiibUco,

órc;Ãou

qualquer oapócio do tranatarãncia i conta
to, oatá •

ou

rocobam

eatrita obaervãncia do dhpoato no Art.

43,833,500.000

Rocei tAl Correntoa

5.338.615,000

Recoitu do Capital

2.957.191.600

8.295.806.600

62.

~, da COnlt1tuição Fodaral, bom como corresponde

52.129,306,600

AO

principio da un1voraal1dade, lnaito no diapouitivo

Con!

t1 tucional c1 todo e exproaaamonto dolllgnado no Art.

29,

DESPESA

ooapoaa do 'roaouro Nacional

do Loi n9 4 320, de 17 do março do 1 964, quo ostabo1oco

DDapoaaa

a a "Norma a Ceraia de Oiro i to Financeiro p:~.ra

Doepasaa do Capitel

alabor_!

a

480.500.000

Autônomos e Fundações)

OrçAmen-

do

·soo. ooó

dadoo da Adm, Dirota e Indireta,

o

tundoa da A411.1r.1Jt.:ação Dirota o da Indirote, IJAlvo o1qu!

laa entidadea que não acju •ubvancionadaa

480,000,000

Rocoitaa do Outras l'ontoo (Enti•

A 1ncluaão global dA Rocoita a da De&J)óPlll,

acima referida, relat.iv& a todos ou Podoroa,

Oporaçõos de Cród.
Outraa Rec,Capital

~rrontoa

25.471.219,600
18.362.280.400 43.833.500,000

ção e controle doa orçOJMntoa o balllnçoa da União, doa E!
udoal doa Municipioa o do Diatrito Federal".
l'rp!Jramaçio. i ponta . de reaw:aoa

Integram o Orçllmento os Anoxoa I a I I 1 quo

da outraa fontoa

abrangem toda a diacriminação da ReceitA a da Doepnsa do

da

Mm. Dirota, In41reta, A.ut8nomu

Teaou.ro Nacional, o o Anoxo III rotoronto Ã moama. diacri
minaçio quanto ia ontidadoa da Adminiotração Indireta

(Ent>.~adea

o l'Undaçõoa)

o

du PundaÇÕf'• Inatituldu polo Podar Público,

Daapaau Correntes ............ , 2, 875.067.600

Ministório da Fazon

Deapesao de Capital ............ 5,420,739.000 ··8,295.806.600

da-traz o deadobramonto da ·nocoita o dA Daspaaa, OZ'fi'Adaa

52.129.306,600

o Relatório da ICF
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-313!xcluindo•ao oa OporoqÕo'a do cr'dito, COn!

sec:,r~t·~

tanteo du Receitao do Capital, a Reooita o a Deopooa do

99 daaao Oocroto tranatorido parA a uau

1'~•ou.ro Nacional, confront:adaa, aou1aYu • p.rov1aão do d!

ral •• dotaçõoa orçament4r.1aa o o acervo material.

fJ.oit,

do1

ÓrgÃoa incorporados.

001110 ICI9UII

Crf 1,00
RICBITA

Quanto aoa Cróditoa A41ciona11, abertoa no

~xorclcio, foram da ord0111 do 'Cr$ 14.527,214.090,00,

Corrent11 .......... , •••••••••• 43.353, ooo. ooo
Copital

...................... ---:::5o::lo~·.l:o~oo 43.353.50o.ooo
cr•
l - 'CrÕditoo Suplomontaroa .......... , 13.055. ~77, 444,00

DESPESA

Copitol

IOJ!

doi

·····················
·······················

2 " crÕditOI l!!opocioil ., ., ., ., ., ., .. ,

25.471.219,600
18.362.280.400 43.833.500,000

Dofici t Prevt.Ivol

1.471. 236.646, DO

'I'O'l'AL ............................ 14.527.214,090,00

480,000.000

--··········
l • Alteraoõea do Orcamento

aoa companaatórioa, provoniontaa do anulação do dotaçõoa

Em l 973, l~qundo a Inopotorio Geral do P!

palavra•, a abertura doaaoa Cráditoa obedeceu

OJ:ÇAmentir1aa, ou do axcoaao-do arrecadação.
nuyaa - MI', aa altaraçõaa OZ'9&mantiriaa, ocorrida•

no

Adminbtração, ;ue refletiram na
cionol do Orçamonto/1973.

claalifiooçio

Tombóm p~uairam

Com eseaa moditicaçõoa,

•c• da Constituição o o art!go 43
A.L&1 n9 S 847/72

inatit.!!

ra o exarc!cio da l 973

altoroqõeo

no Orçamento a abertura de' criditoa adicionais

r111o~aa-•

-

da Lei

n9

4 320/64.

IAJ. Orç.,..ntir1a .P!

•

autori•ava a ~rturA de cr!

ditos aupl0111ontaroo ató 201 do total da d11po11

lagalmen

alterou-ao

!!III outraa•

Mnto ao diapo1to no arti9o n9 51 , pa.rigrato 19, al!naa

oxorcicio, foram provenientes doa modificoçõos !oitaanoa
aeua adondoa o de atoa de _r•••truturação dOI órgio1 da

te autorizados.

.!

Sequndo o Reu't6r1o do ICP - 11!' '. paro •

bortur4 doa Criditoa Adioionaia, toram otarocidoa Rocur-

f1xodo,

o quo rapraaantava em tarmoa monotú1oa Cr$ ••••••••••••
lO 425,861,32,00,

i-

gualmente a Deaposa total autorizada.

Já no dacurao da execução orçaJNntlria,
!:m relação ia primeiras
yõae

-

daquelas

edendoa o atoa de rooatruturaçio

-,

altttra-

o

Lei n9 5 935, do 12 do novembro do l 973, autqrbou o P,!!

Relat2

dor Executivo o abrir crédito oup101110ntar atõ o

rio relaciona oa auguintea atoa modificadoroar

limito

do cr$ 4,162.000.000,00 poro reforço da "Rooorvo do

CO!!

&rt!

tingincia ", con•oanto oxpraaaa dotenaJ.naçio do ••u

o) Lei n9 6 012, do 27 de dozllllbro de ....
l 973, que alterou o discriminação dos adondoo c

tério do Educação e Cultura), D (IUnbtirio do

Juotiço)
Supervi•

•

Recuraoa oob

go 19,

(!Uni.!

• P (Encargos Gerais do União

20

do

IUnilt!

rio da Justiça, considerando extin~a o Serviço

de Doe,!!

montaçiio, o Serviç~ de Estotlatico Demográfica

Moral

acrescida ao vÀlor correapondento aoa 20t autoriaadoa no

artigo 69 da Lei Orçomentlrio.
B.uelado noaaae chaaa autorizaçõea, o iolat§.

rio do Inopotoria Geral do Finanças

oo Seçiio de

18.749.861,320, 00.

Tal entendimento i apreoontado pelo

Relatório (Fll. 54) do seguinte maneiro•

01

trêa primeiros passaram a integrar a Subsecretaria do 02.
cumontaçio o IntorJnit~ca, e a última a Subsecretaria

da

Lei n9 5 847/72 .................. crf 10.425.86l,32P,OO
Lei n9 5 935/73•

CoordenaçÃO I

• Reforço do Roaorvo do Con•
o) Decreto n9 72 632, do 16 de A!JOito

de

tingincio .. ..............

l 973, extinguindo a Comioaão Conaultivo do Politica· I!!

• Dhtribu1çio da Reoorvo do

duatrial e Comercial e alterando a denominação do
tamonto de Administração. para Departamento do
Gerais.

MP conclu1y que,

do créditos auplomontaroa o tingiu o montante do cr$ ....

t:riid!

tos Aaaiatenciaie do Departamento de Adminiatrayio,

•

paro o oxorclcio do l 973, o .limito m1x1mo para lbortura

o

Politico, a Seção do Mecanização do Serviqo do Atividado
de Apoio do Doport1010nto do Pe. .oal

pro
ont!

· r1or is un1dadoa orçomontirioo, ficando oua 111portincil

novlmbro

do l 973, que reorganizou o Secretaria Geral do

Por outro lado, o ~rti90 29 da referida Lei

viu o distribuição da 1mportincia fixada no artiqc

aiio do "Miniatõrie> do Plonojamento o Coordenação Geral) 1
.b) Decreto n~ 73 ·172, de

DepaJ:

Cont1ngêincia .. .. ..........

Serviços

'I'O'l'AL .. .. .. .. .. •

çiio poroiol do IUnioUrio da Indústria o do Com&rcio,

i'll!

cr!

4.162.000.000,0"0

cr!· 1a. 749,861.320, oo

oxoro!cio do l 973, formulo critica ao ooncluoõea da IGP-

Decreto n9 72 633, de 16 do agosto

l 973, que tanto quanto o anterior diopaa sobre o

de

Oltr.!!

tura b&oica da socretorio•Garal.. do Mie, incorporando
••to o Centro do Estudos Eoon6m1coa o a Divioiio do
monto do Dopartamonto do Adminhtração, tendo o

4.162.000.000,00

do Tribunal de Contas da União, referente aa COntai do !

MP.
d)

cr$

Noaac ponto, o Relatório o Parecer Prévio

J\Jnbao aa moditioaqõoa decorreram da rooatrutur.!!

ta pelo referido Decretor

o

Orq.!!

artigo

a

Em outros palovraa, o TeU coloca dGvidaa na intorpr!

toqiio dada a oxtonaio do montante de crlditoa

ouplem•nl:!

roa autorizados pela Loi n9 5 935, de 12 do novllllbro

do

l 973, entendendo qua o valor total doo créditos aU aUt,!!
rizodoo corroapondoria àquele conatonto do artigo 19
roforido Loi, ou aejo, Cr! 4 162 000 DOO, 00,

do

Do tato, P!
1

Junho de 1976

-314- '!ONAL(Seçãoll)
lo Rolotór1o do ICI'-Kl", o Le1 n9 5 935/73 ter1a

do a abertura de créd1toa aupl....,nt&roa atõ
do C<$ 8

32~

000 000,00, W114 VGZ quo

corvar no demonat.rativo Anterior

-

•

A autorização

p.c•viato a dupla ut111zAç:io da imp.)rtância

ço

d&

1111portónc1a

&

como 11 podo

autor.1zada no artigo l9 dG rotor1c1A t.oir

no 1ntorprotaçiio oxtona1va da IGF·JII'·

autor11!

Tal tato, porém, não fere a lisura das CC!!,
toa ot~ aqui oxaminaaaa, parque aogundo o pr6prio

O.!!

teria

oxprooaAJbOnto

c1o financeiro do l 973 total1zaram Cr$ 12 229 968 552,00,

uu para •rofO!,

Roao.rva do conungõ.ncia• e outra para a

acraac1do osso montante do Cr$ l 671 lUd 092, DO

d.iatribU!,

çio da Reaorvo de COnt1nqónc1& •.

• ' ;,.·i

;

f:

Rolaté

rio da ICF-MF oe crõditoa auplcmontaroa 4bartos no oxorc!

rotar•.!!

to. Àa auplomontaçõoa de ~róc!itoa p.r~ra faZer .taco i

apli

cat;io dae receitAI vinculadas a t'undoa oapéoia1&, o

que

perfaz um total do Cr$ l3 901 076 644,00, relativo

aos

criditoa auplemontaroa Abertos em todo o oxercicio.

CAl do TCUI

Loqo, a autorizaçÃo total, provista na Loi

•s• ... ,,.

qwadi"O

c~vo qw• apr•••ntPD•

o d••on•trs_

•

•~gr1~

pr•ttnd•

-

fi.t~aJ" awtoriaa"Go d• dwa1 .,, • ., o

Dr;d-tcD

d1 Cri I Jll 000 OOD_ DD- trGta•ll 1

G

c•rpr1c..1~ão

<••• I)

• da

do

Al1ia, o pr6pr1o Parecer do Tr1bunal
Conbs assim reconhece (Fla. 46)

1

'l!!,

•oa qualquer formA, a questÃo não. é tio r!

44 L1i Orptur•ntá:-ta (L•i nP

or:<go CP,

ating,!.

da,

nOIIQ

111r, d• •nga11~, dtt7Dl"l'lnt• d• II'I'Ôn•a

$ 141/1Z,

Orçamentár1a o na Lei n9 5 935/73, niio foi soque r

levanee como pado perocar ii prlJnoire visto, uma vez

nP

L•>

aagundc

oxpUc~

o Rolnt6rio,

•os crédito•

que,

auplomantuoa

S 13S/7J,

abortos at1nq1ram aponas Cr$ 12 229 968 552, a que ao
aoncin~ota

o R•la:ório do

:cu -,

l'"•o•,

aonfor••

o pa,.•a•ro

011

J"tpl'ettfwa<lndo

'""'' prÓprio• ,,,..,,. af,,.•a q~otl

Lti.

G

l3 901 076 644" total esse inferior iio outor1zaçõoa

nP

li•it•

d•

Cri 1 lU DOD DOO, OD. para l'tforpar a

brir ar;dito •upz,,.l"tal' ati

"R!.

D

- 201 do total da desposa
fixad&, conforme o a.rt!
Cr$ lO 425 861 320,00

go 69 do Orçamento
b•,.:J a di•crib~otir '"'' quanti.taCi.llo",

•

- autorização da· Loi

nGo outro d• igwat 11alor.

n9
Cr$

5 935/73 ............. .

··········································
R•• ca-no•

roa!,

monta lagaie, ou aeja.a

o Pod•r Éz•a~otci.vo "a .!

6 IJfiÍ1J autori•ou

!.

cresceu a peroola do Cr$ l 671 108 092, perfazendo Cr$

indagar 1obr1 o qu• '!

4 162

ooo ooo,oo

Cr$ 14 587 B6l 320, 00"

- 'l'O'l'AL ' " " " " " ' " " '

tá a•rto: a 1zpZanapão do R•'Z.atório àa Jta.

.u

ou o quadro dt

Portanto, aa Contas apr•eentadaa até

JZ. S47".

- e particula.mante naaae ponto ..

A critica. toitA pelo TCO, como ao verifica,

nÃo chOCJA a aar Dom contundente, nom conclusiva.

Afinal,

o K1n1atro rolator do Tribunal do Contas dG União
• dúvida do 1ntorpro~aç4o,

JM.I

não a respondeu

lançou

convinca!!.

aqui

pela Inspotoria Geral

do Finanças do Ministério da Fazenda, merecem nossa

aprg,

voçiio, pelo con!1ab1l1dado dos dados mostrados, não

oba·

tanto poquona d1vorgência, quanto ii 1nterpretaçii~ da

Lei

n9 5 935/73.
tOIIMinta.
Apó a examinarmos o texto da Lei n9

Ainda sobro os créd1 tos adiciontt.ia, o Rel!.

5 9 3 5,

do 12 do novembro da l 973, o conaidaramoa, realmente, d.!:!,

.tório da IGf'-Kl" menciona os órgiioa bene!1ciadoa com a

vidoao.

bortura de créditos especiaiS, na

COm otoito, o aou arti9o 29, ao autorizar a

di!,

tribuiçõo da•importincill provista no artigo anterior,
varia tazã•lo oxpraaaamanta, mencionando quo

a

importÃ.!!,
Cr$ 1,00

Ãa

unidades orçAJMJntiriaa aoria. do moamo valor da autoriz:ada
no artigo 10.

1'J,;:

CJUI

'·

a! DO lê Ó O aoguintcU

"Arto 29

~ O Podor

M1n1stõrio da' Aeron&ut1ca .. ,. ........ lO 000 000
Ministério das Minas e EnergiA .... , .. 65 449 000
l\l.Õlll. deaaea orõditoa adio1ona1a,
daot1n!

Ora, ao ó a import.S:ncia. provista no

doa ao atendimento do despeaaa para as qua1a não hou~ d2

A

EXOC!!,

artigo anterior que deva ser diatribuida, o nSo outra
portlincia da igual valor, paroco qua a !GF·Kl",

taçiio orçamentária eapao!Úca

1!!!

Nosso sentido,

intorpro•

li primeira vista, o TCU,

nanoeiroo, no valor do Cr$ 376 623

a

: '

~

'• ' '

'

'

'

'

~· •

J.

I

' '

•'

'

devo

' '

'• •

soo, 00

F!

Cr$ ........

A 1Diu1r apraeentamoa quat'lro

demon1trat!

vo, contendo oa· valoroo totaia doo Cdditos

Adic1ona1a

991 800 000,00, respoctivamonta.·

Abortos no oxorc!o1o Unonoo1ro do l 973&

aor roatrit1va, nada obsta a que " pr6pr1a vordodo osta:)A

' '

foram

o

a intorprataçiio dada, pela IGF•MF' ao:) o um daoprop6oito, ~'Z
quo· ao a 1ntorprotAção maio aproximada d" verdade

conformo a olauifioa •

abortoa outros a Encargoa Gsra1a da União o Encargos

Ent;rotanto, não ao podo. di~or quo

nosso vor, eati corto.

•

çiio quo lhos dÁ o art1qo 4l, do Lei n9 4 320/64

tou oxtona1vamanto osso diapasit1vo da La1 n9 5 935/73,

•

894 l46

Justiça do Trabalho • , •• , •• , ••••••••••

o

imeortiincilt proviuta no ar

tivo autorizado a dia::.ribuir
tiso anterior • • • • •

-

6 270 000

Sanado Federal

Porém, o artigo 20 nio diz dessa forma, t.o::

nando a rodaçio pasa!vcl do dúvidao i~orprotativaa.

r

!
ind!

COI

d!!,

cia a aor diatribuida mediante créditos auplomantaros

I: i

~oporçio que ae

'

'

'

'

• '

•

o

'

'

E

'

•

&&

I
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CR!DITOS A!!ICIONAI! .UIII'rOS
Cr$

MINIST!JuOS E ORCXos

Supl ...ntarea

Z.pec1&1a

1 Ot

mTAL

PODER LEGISLATIVO

CiJaara doa Deputado• •••••• , .• , •• , •• ,, •• , •• ,,,.,,,.
Senado led.ar•l ••••••••• , •• ·•••• , •••••• , •• , • , ••••. ,
Tribunal da COntaa da Dniio ••• , .• , •••.•••• , • , .• , •
PODER JUDICIA!uO

U,l65,000
30,,00,000
460,000

Supr11110 Tribunal l'edaral •• , , • , , • , , , .• , •• , , , , •• , , •

600,000
550.000
7.116,,00.
l0,2U, 700
34.121,100
2.103.000
706,000

Tribunal Federal de Recur10a •••• , .• , • , ••• , , , • , • , •
Jllat1ço H111tor ••••••••• , ••• , •••••• , •• , • , , , •• , , ..
Juat1ça Eleitoral •••••• , , ••••• , •• , • , • ,, , , •• , , ••••
Juatiço do Trabalho •• , ............ ,,,.,.,,,,, •• ,,.
JuatiÇA Pedaral da la. In1tincia , •• , , ••••• , , •• , , •
Ju.t.tça ® D1Jt.rito Federal a doa TarritcSdoa
PODER EXECU'l'IVO

....

Prooidlncia da llopÚl>lica ........................ ,
K1n1atõrio da Agricultura ••••••••••• , •••••• , •• , ••

H1n11tir1o da 'Aeroniut.J.ca ••• , •• , , • , , , • , • , , ••• n.,

K1n1at6rio daa COCiunicaçõea , , •• , • , • , , , • , •• , , •• , ••

K1n1atir1o 4li Educação • CUltura •••••••••••••••••
Hiniat!rio do Exército •••••••• .' ••••••••••.••••.••
K1niater1o da Fazenda .............................
Miniatirio da Indúatri& 1 do COmércio .............
'IU:IJ.atirio do Interior •••••••••• ; ••.••••••••••••••
M1n1atir1o d& Juatiça ••••••••••••••••••••••••••••
H1niatõrio da Marinha ............................
Miniatãrio daa Mina a e Energia ••••••••••••••••••.
Mini atório do Planejaraento ·• COordenação Gtlral ••.•
Nin1atÓr1o ·daa Relaçõoa Exteriorea •••••••••••••••
M1n1atõrio da Saúde ••••••••••••••••••••••••••••••
H1n1at!do do Trabalho e Previdincia SOcial ••••••.
M1n1ater1o doa 'l"ranaportee •••••••••••••••••.•••••
Encargoa Geraia da Un1io •.••••••.••••••••••••••••
Zncargoa Pinanceiroa

·····························
.'l'OTAI,

21.331.600
17.036,500
155,1U.042
12.009,131
•361,102.113
1,576;229.000
61.626.200
4,40,,300
109.137.900
64,613.400
139,87,, 700
73.403,237
80,65t.4or
61,355.600
12.325.600
92.414.400
788,161.251
7.017,191.405
651.-962."495

13.055.977 ......

------------

U,l65,000
37.170,000
uo.ooo

6.270.000

600,000
550,000
7.116,,00
10.24f•700
35.722,,46
2.103.000
706,000

U4.1U

10.000,000

15.44t,OOO

376.823.500
991.100,000
1.471,236,646

21.331,600
17.036,500
865.1U,042
12.009.131
361.102.113
1.576,2U,OOO
61,626,200
4,409.300
109,137.900
64,613.400
139,17t, 700
151.152.237
80.659.400
61.355.600
82,325,600
92.414.400
711,161.251
7.464.014.905
'1,643. 762.415
14. 5Z7, 214.090

!:E!!!!;1 IGP/MP

- DeiJ)!St Total Autorizada e De.fioit Pre

grua9io financeira do 'l'oaouro Nacional toram

aum!ve1

oatabeloc,!

daa no Decreto n9 71 600, da 22 do duembro do 1 t72, quo
tixou a doapaaa de caixa no total do crf 43 833 500 000,00.

Devido àa a1taraçõea veriticodoa
doa criid1toa Adic1ono1a Abertoa
- e do.o Anula9Õea

-

•

atro.vlia

nio aendo pemiaa!vel ultrapa~al-lo, a Aio ••r que o

crf 14 527 214 090,00

crf 7 104 70S 998, 00

-,

a deapeaa

01 recuraoa orçamantlrioa atr1bui4oa

total autorizada correspondeu ao montante de crf ••••••••

peaaoal - a duaa parcalaa, ou

Cr$ 43 833 SOO 000,00, o exocuçio orç01110ntiria,

ao

dividido• - exoluido o gaatcctm

51 256 008 092,00.

como a Recoita oatimac!a era do ordom

CC!

portamento da racaite toaoo to1 que o adnl1tiaao,

l)

do

relativa

Deapaaa

reapondante

i previ.aão do "deficit", foi a aeguintoa

CCIII

ae~Aa

PJ:!>9rAioi&9AO. illlediate e

a vaatoa decorrente• de

proaiaaoa contratuaia, 1nclua1vo

CC!

00!!

pagamo!!

tol no exterior,. bela como, 01 gaatoe

1ft!

ReceitA Eati.mAdo .................. Cr$ 43 833 500 000, 00

diive1a • ilaproacind!veia i at1vidado

~

Daopeoa Autorizado ................ Crf 51 256 008 092, 00

pria da unidada1

DEI"ICIT PRl!SUM!Vl!L

Cr$

7 422 508 092, oo

2)

o

Deapaaa D1tar1da cem liquidação provi!

te para 1 973.

5 - Proqramaoão PinAncoira e Execução Orca

Colllo veritioAJDOa · antOJ"ioraont~ •• cotea

te

ru liberadaa tctellllanto no axarc!cio do l 973, !lr0901 ao
bom daauoponho da rocei te, • 01 quadres a ••9"1r rotlet•

Aa normas de execução orçamentária e A pr_e

-

para o axarc!cio tinancoirc da l 973

t1nanco1ra qua toi oato.belecida •

-

o Provromo9io

-

MSV

-316Cr$

····························································
43.3SJ.·ooo.o

~ct:t'!';,s CORRE!-l1'ES •••• •••• •••••••••••• •• •• ••• ••• •• •• •• ••••••••• •• ••••

1. <:ributS:iD ............................ ..•.••.•.••..•

I
I'
'.

I
{

':'; .

I

J.,l

:j~·.-1::,

i
i/·

I'

f:9.lOO,O

!r.:.u!ltr::.:al .•••••••••••••• ••.•.••••••• ••••••.• ••••.•

451.700,0

4 • Pivuraaa •. , •.•••.• , •..•• , • , •• , , • , , , , , ••• , , • , .. , • , • •

65<, 600, o

S. Tranat'arênc!A.a Corror.tQs .•.•....•... , •••• , ••.•.. , , .

2. 020.700,1

I

I!;j

353 .soo, o

~;:::-;·:.~~ OE ~:O:.'AL •••••••••• , • , , , , , , , , , • , , , , , , , , •••• , • , , , • , , , , • , • , , ,

B) CESnSJ, ,.,.,.,,..,., ... ,.,.,.,,.,.,.,..,., ... ,..,.,.,,,..,.,,.,..,.,,.,.,.,.,,.,.,,

1. !·:;:~'0.1.!. .............................................. :................

r

~3.

ssc..egg,g

l. l':.tl.'ic.l):\!:.1 •••••••••••••••••••••••••• ••••••••·•••••
,j,

'I

40

rnilhart~~R

Pot~t-5e& .especificas ...... , .......•.....•... , • . . . . .
~esarva de Contingência •.............. ••••• ... .. .. .

O~":::!:S CUST!aiOS

2.

14:'&72. 318, O
2.118.454,3

E CAPITAl. .... ,.,,.,. ........ ...... ... ...........

O:ç..,..nto ..........................................

10.351.475,7

Desp.esa A ProgrA:DAr ••••••••••••••••••• ••• •• ••• •••••

-

9.659.088,2

&92.387,5

vr;;c:JLT.çõzs • ............ ... ............ ....... ..... .... • .. ... .... •

13.890.452,0

4, PROCIWIAS ESPECIAIS ...................... ,.. .. ......... ...........

2.600,800,0

J.

5, R!:SI!RVJ. D!

43.833.500,0

16.990.772,3

CIFEiliMEN'I'O .......................................... ,.

692;387,5

C) CEFICIT ................................................................ , . , . , , . , ••••

(l) Exclui Operações do crédito.
~·

IC!'/MF

QUADRO

X

DESPESAS CORJ1ENTES E DE CAPITAL
Cr$ Milh l!u:es

0RG1iOS

Total

Programação.
Imediata

Diferimento

17.867,4
666,9
54.475,9
4.592,0
14.640,0

15.105,7
563,8
46,055,7
3.882,2
12.377,1
10.531,9
994,7
157,2
164;7
S. 003',4
8.628,3
3.466,3
856,3
315.600,0
148.819,6
60.533,0
778.641,8
542.612,6
98.408,4
l3. 040,8
377.570,2
46.115,1
255.925,1
126. 392,.2
42.271,6
121.759,2
125.072,8
75.099,8
551.485 4

2.761,7
l03,l
8.420,2
709,8
2.262,9
1.925,5
181,8
28, o
30,1
914,7
1.577,5
633,7
156,6
57.700,0
27.208,2
11.067,0
142.356,3
99.203,9
17.991,6
2.384,2
69.029,8

PODER EXECUTIVO
Gabinete da Presidência da República •••••••••
Gabinete da Vice-Presidõncia da República ••••
conselho Nacional de Pesquisas •••••••••••••••
COnselho de Segurança NacionAl •••••••••••••••
Estado MAior das ?orças Armodas ••••••••••••••
Serviço :'lacional de Informações , •••••••• ; ••••
Es:ola_Superior de Guerra •••••••••••••• , •••••
Conissao da Readapt.dos Inc.da3 Forças Armad ••
Co~sultoria Geral da República •••••••••••••••
Agancia Nacional .............................
Cept9 Administrativo do Pessoal Civil ••••••••
Escola Nacional de Info=rnações •••••••••••••••
Hospital das Forças A:~adas ••••••••••••••••••
Ministério da Aeroniiut!ca ......... , ..........
Ministétio da Agricultura ....................
Ministério das Comunicações ••••••••••••••••••
Ministério da Educaç~o. e Cultura •••••••••••••
Ministério do Exército .......... , ............
Ministério da Fazenda ............. , ..........
Ministério da Indústria e do Comércio ••••••••
Ministério d Interior •• ; .....................
Ministério da Justiça ....................... ,
Ministério da MArinha ............. , ......... ,
Ministério das Minas e Energia •••••••••••••••
Ministério do Planejamento e Coord. Geral ••••
Ministério das Relações Exteriores •••••••••••
Ministério da Saúde ..........................
Ministério do Trabalho e Previdência Social ••
Mir.is~ério doo Transportes •••••••••••••••••••
.TOTAL
~~

12.457,~

1.176,5
185,2
194,8
5.918,1
10.205,8
4.100,0
1.012,9
373.300,0
176.027,8
7l. 600, o
920.998,1.
641.816,5
116.400, o
15.425,0
446.600,0
54.546,2
302. ns, o
149.500,0
50.000,0
144.020,0
147.939,4
88.830,0
652.3U S
.4. 47.9 •.522,.4

.3.187.. 134,9.

8.431,1

46.789,9
23.107,8
7. 728,4
22.260,8
22.866,6
13.730,2
lO O. 826 l
692.387,5

IGF/.MF

Tal fato dovo•ao prilnorllialmante ,ao oont,!

6 -· 'Rflalizaxio da Receite.

nuo crosoirnonto da receita tributli.ria, que neste
A ReceitG da Uniio, om l 973, superou

proviata no or9omonto • Cr$ 43 833 SOO 000, 00 •

•,

IIi

om

exero,!

cio participou com 92,4t llo total da receita, llovillo

ao

ótimo dosamponho do aparelho arre-, que permitiu uma

Cr$ 8 092 372 253,00, oloonçanllo, daata forma, na aua exe

elevoQÕo llo rooeita lloa prinoipaio tributo• •

ou9ão, • cifra llo Cr$ 52 725 872 253,00.

do, Importa9Õo. • llo Xmpooto oobre LubriÚcontoo o Combu!

rPX,

R•!!

-317t!veia

-

eem aumentar a car9'a tributlir14 e, atá mesmo,

al~quo

em algunu casos, com redução. o/ou oliminayÃo de

illLíll.

taa,

41,5
Renda

NS:o é por demais repetir que· procurou-ao r.!
duzir tal carga Às fam!lias de renda inferior, ao

Combust!vois o Lubriticantes

mesmo

Importação
tempo em QUe IIIAiOr enfASe foi dAdA nA incidencill dOS

26,3

12,7

11,4

Os quadl:'oa A seguir mostram o

pais tributos, no pododo l 972/73, podem sor

to da arrecadação, no pedodo l 970/73, com os

princ,!

voa incrementos nominais, bem como

visualiz.!!

-

RECEITA OI!ÇJ\M!!NT.!.RIA
Cr$ Mi1hÕ

ARRECADAçAo

ESPECIFICAÇ0ES
1970
RECEITA ORÇA.''!ENT.!.RIA
RECEITA CORRENTES
RECEITA TRIBU'I'JIRIA
Impart:{çio •.••.•.••.••••.•••••
Produtos In:1ustri4lizadoâ •••.•
Ronda .••.••.••.••.••.••••.••••

!'laica .......................
Juddica .....................
Fonte •...•..•.••••• , •.••.••. ,
OporaÇõea FinAnceiras ..........
Energia I::létrica •.••••.•...••.
LubrificAntes ..................
~ransporte .RodoviÁrio •••..•••.
Atribu!dos i UniÃo nos 'l'er •..•.
Minerais ~o Pais •... , •••••..•.
'l'AJCAI • • • •, •,,, o,,, • •, • , , , . •, •,

RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA INDUSTRIAL
TRANSFER!:NCIAS CORRENTES
RECEITAS DIY,:RSAS

__ru

19n

C2l

972

INCREI!EilTOs NOHINAIS
(3)' 973

(4)'

29.820,0 27.051,6 39.419,9 52.725,9
18,967,2 26.162,7 38.688,4 52.465,6
18.528,5 24,950,7 35.826, o 48,714,0
1.329,9
1.305,9
2.636,0
3.817,0
8,505,5 11.U2,6 14.889,0 19.853,7
4.897 ,l
6 . .503,2
9. 980,9 12.802,8
582,2
918,4
2.259,8
1',638,2
1.848,9
2.169,6
2.927,6
4.138,3
2. 466, o 3.415,2
4.793,5
7.026,3
1.328,2
2.018,9
449, G
603,5
1.073,7
1.543,4
2.852,6
3.669,9
4.573,0
5.556,3
80,9
122,0
103,3
133,2
3, 9
5,0
9,0
11,8
68,1
112,9
227.7
337,2
340,9
715,7
1.005,2
2.639, 7
20,8
46,0
206,0
213,1
7, 7
12,8
18,8
24,1
718,0
2.113,1
2. 717,6
410,2
435,2
524~5
796,8

-

2/l

-

-

OperAções de Crédito •••.•.•.••
Outru Receitas de CApitAl ••..

10.852, a
10.852,5
0,3

888,9
886,9
2, o

731,5
516, o
215,5

260,3
259,1
l,2

45,7
43,6
45,9
30,5
53,5
146,0
34,9
40$3

-

34,2
28,6
50,8
28,2
65,8
109,9
121,1
66,2

--

77,9
24,6
15,3
80,0
101,7
40,4
347,8
46,9
194,3
20,5

6,1

-

91,6
17,7
91,8
41,8
566,6 lO. 680, O

-

'

---

33,8
35,6
36,0
44,8
33,3
28,2
27,5
41,4
46,6
52,0
43,7
21,5
28,9
31,1
48,1
162,6
3,4
'28,2
28,6
51,9
64,4
49,8
99,4

ICP/HP

l'ONTE1

GUADRO

XII

ES!"i:CI:'I~\Ç~O

E:st!.r.l:&.:i.:

REC!:::tT.~.s cor:~.:::~-:z:s

:U:Cti'!'/\

T!'m~:;·.rL'UA

I

I

Arreca.dt:dA

!·~ai~r

_

.\rrocoo•ç•o

I

rl 3. 333, OJJ. ~I) Cf 5~. lf!S. 556. o! JS !9.1l2. SCG, 43 6
!lG, 55~. C%, ~;jC j.;.:;, 7:~. O~C. ~!:!i C, :63 .l2e, Sl2

-

r·

.ti.

---

~:m:m:i~~· Ui~:i~Ui~l

-

..

-

-

--

.c:.: ............. \_...,..

Arr•clldoçoo Provioõo

p9, 30C. 400. 000
074, 333, ~lS
773. 933, 015
Importaçªo .. , ..... , .. , •. 2.89S •• OG,OOú l.8ló,977.31J
921.377,313
1
E:cpo:t~I·Ja::~ .•...••••••.••
l co. coe
uc
-.
R~nà.a • , ••• , •• , • ,, • , , • , ••
99.884
~.~o;, ::o. CJ~ jl2. Jc:.en. "·; ;"- ::~ó. ;37. 201
P!a.icn , .. , •. , . , .•.••...
213.290.939
Jur!cU.c.\ •••.•••••••• ,, •
m.i2l.540
Fonte . , .. , • , .•.....•..• 4.848.700,000 7.02ó.306,606 2.177.606,606
Produto.:; !:.Justr!nlizadoa '7.215.700.000 19.853,652,155 2,537,952,155
Energi11 tl.!::::ica,, • ..••.. 1.442. 700,000 1.543. ~23. o?.:
100,725,074
~linora!& à.o ,,l:.!s , , ..•...
254,300,000
337.251.032
&2. 951.032
Lubrific4ntes .• ,•, •..•. , • S. 659, SOO. 000 5.556.279. 644
103.220.356
Operaçõos F.inAncaireo •.• 1. 735,000,000 2,018.947.360
283,947,360
'rror.eportus RodoviÁrio ••
18J,JOO.OOO
l3l.1G6, 010
50.133, 9~0
'Atrib.'':tiSo nos 'l'arrit ..•
7.aoo.ooo
11.797.104
3, 997.104
ContribuiçÃo de MelhoriA .
100
'1'4XAS , , , , , , , , • ,, , ,, • •• • ,,
100
1.250.499.800 2,639,695,797 l. 389,195, 997
RECeiTA PATRIMONIAL ., , • ,
G9,100, 000
213.114.503
144.014,583
RtCEn'A INDUSl·niAL , , , , , , , ,
49.700,000
24,07J.965
25,626,035
TAANSFERENCIAS CORRENTES
2. 028.700.100 2.717.560,011
688.859.911
RECEITAS DIVERSAS , , , , , , , , ,
654.600,000
796.809.065
142.209. 065
RECEITAS OE CAPirAL
480,500.000
260,285,817
220,214,183
OpetJ:'&9Õ•a de Crédito ••••
480,000,000
259,098.119
220, 90l,88l
Outt-aa Receitai Capital.,
soo. 000
1.187,698
687.698
TOTAL GERAL 43.833,500,000 52.725.872.253
+ 8,892.372.253
In:p•:Hltoa ....•.•• , .. , .. , • ,

..

Cr"' 1 oo

P"R--"~•- 0'1' SO'R!:

!io::nr ·-

-

-

•.21,0
20,1
17,2
31,8
99,9
29,2
11,5
29,1
44,9
15,3
7,0
32,6
1,8
16,4
27,4
51,2

- --- .
- . o

.

-

111,1
208,4
51,6
34,
2l, 7
45,8
46,0
137 s
20,3

••

~

47,9

-

-

RECEITA DE CAPITAL

3/2

' 9,3
37,9
34,6
35,8
34,2
32,8
57,7
17,3
38,5

respect,!

o confronto da

nancoiro do l 97 3.

QUADRO' XI

7, 8

comportamo!!.

Rece!

etetivamon~e arreclldada no exercicio t!

tA estimada e da

dos no scguin te ·quadro r

• 4.0,8"

27,8

7,4

im-

postos diretos.
A participação relativa dos quatro

illLill.

..

~PIBH~

lO O
94,6
7,8

.26,3
3,4
8,5
1,,4
,0,8

3,2
o, 7
11,4
4,1
0,3

-- s,
-----

4

..
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do IGF-11!', 116 pod.....oa compreender

ili
NO

btadoa
9U1Jito

11&

A julgar- por e11a intorma9ão do Rolat6rio'

Arrocada•

a otrib11lçia

ao Ea..,

tado da Guanel>Ua do '11>tal da Receita do11a tributo

exorclcio do l 973, a participação doa

Arrecadação Orç....,tária comportou-oo da

ao-

tendência i contraliaação

nt~~aaa

pola

unidade federativa de tg

da a movimentação. financeira do Pab,

0111

doo

prejuho

outros Estados da Federação, oopacialmonte aqueles cuja

~~&~>ai:••

participação. na Roaeita Total, como jli viftles, ô dooprez!
vol.
Ofti-cSadea c!a·'Federecio

Ree•itll. Arrecadada
(C..$

t a/ a Receita

l, 00)'

Não. pretendemoa, com nossas observações, !

1'otal

tin9ir, de modo algum, a seriedade do Rolat6rio da ·IGF-11!',
São Paulo

25 425 960 542

48,22_

Gu&:l&l>al:•

11 765 043 574

:12,31

Rio Grande o Sul

3 785 406 894

7,18

2 827 380 710

,5,36

2 142 196 809

4,06

dado~ a ia i~form'a.Ções nela conticSAa.

no que concerne aos

Porim, i de noaeo dovu contrariar qualquer aapecto do R!
lat6r1o que não noa pareça claro, compreonolvel ou admi!
a!vel.

o PQnto a que nos refl!rimoa representa c!rtmnonte

uma m1lia1ma parte do todo conteGdo do Relat6r1o, ao qual

até aqui ais fizemoa aplaudir o aprovar no que tem do voE,
NO

que ao retere À participação do

Estado

dodoiro, confiável e lo9al.

do Guanabara, foro• excluldoa douea niíllloroo C..$ ....... .
Agora, cabe analisar o comportamento
259 098 lU,OO, roterantoa s operações do crédito.
DI
.,

11

principais 1mpoatoa federais na Arrecadação.

relação a l 972, a participação doa IDO!

Z.tadoa na Arrecadação não foi aenaivelmenta

to já baviãmoa tocado no assunto, moa oe9Uindo a

alter!

· t1ca expositivo do Rolat6r1o do IGF-IIF

....

do, auitc - r • u verifique~ de 1 972 para l 973, um •!!
. . .to

u,an

na participação do Estado de sio Paulo

para 48,22\, sobra a Rocoita 1'otal

-

-

do

e um doerá!

7 .. 1 -

c111o na participação da GuanÃI>ara, que do 23,02\ em l 972

aiotom!

roto~namos ·ao

"lmeo·stO" ·sobre 'Produtos·

l:!,

Industrial!

'ZAdoB ·- Ul

do

caiu pora 22, 31\,sobre a Recai ta 1'otal do exerclcio

doa

Anteriorma_!l

sua participação na recai te tributária do

1 973.

o Rolat6rio

do IGF-11!' acroaconta que a

r"""doção do llapoatc .obro Oparaçõea Financeiras foi

AE,

exorclcio do l 973 foi de 40,8•; c;orrespondonta em valor

i!!,

absoluto A C..$ l9 853. 652 155,00,

Elll

termos percentuais,

iaso 1i9111fica a maior SW:iticipaçio do. um iiiJPC!ato no
ulruente coçutada no Estado c!a Guanabara, pois, apesar de
transitar nas contas do Tesou'I'O junto ao Banco do Brasil,

a

faraa do seu recalhi•onto i•pouibiUta a identificação

do

Estado ea que se verifica o fato eerador.

't:!!

tal da receita, ou aoja, quase a matada da :receita tribJ!·
.tária arrecadada.

Em. relação.

a i 972 .aeu crooc1JIIonto foi

do 7, s•, uma vez que naquele ano sua participação foi

da

ordem de· 33,3,,

Deveaos. nono passo, levantar uaa dúvida quan•
ta i aludida dificuldade para a caractoriuçio do Estado onHá que ae considerar. um certo :atraimento•

de ocorre o fato sorador do ISOP, sesundo infonoa a RalltÓ ria da ICF-MF ãs fls. 60, Coa efeito, osso l10posta toa

por

na arrecadação. doooe imposto, tendo em vista o volumo

do

fato aerador as operações financeiras. assia consideradas as
do crédito o usura, nas tonoos da Lei n• 5.143, do 20/lD/66,

obed1incia Àa d1rotriz~• do Plano Nacional do Deoenvolv,!·

realhadas junto as entidades existentes para esses fins.

Mnto.

responsável pelo rocolhiaonta ó a própria entidade

O

finonce!

concedidos ao aetor aecundirio,

...

ii'lcentivoa tiacaia

Deataque•ae, no plano econõmico, a utiliz!

ra, eabora o contribuinte do tributo seja o toaador de créd!

c;ão. deaao imposto, juntamente com o impoato de renda,

ta o o sosurada consoante o Decreta-lei n• 914 do 7/10/69

1110

Ora, se essas oper~ções são realhadas ea todo o

território

nacional, coa aaior ou aenor intensidade nossa ou
unidade da fodeTação

naquela

o sendo o Banco do Brasil o õr1io aTI'!

instrumento red1atribuidor.

c2

Além diuo, devomc• cono,!

dorar quo oue aposto tem sido manipulado de forma a P"2
JnOver ·redução· no a prec;os de produto a cC?naideradoa

eaaon•

ciaia -

~opectalmente produtos ali11ontloioa induatrial,!

cadadar daquele llllposta, nic so co•proonclo a &lesada cllficu!

zadoa

atravée. da modifica9ão e do reajustamento

de

dado na Identificação física, disa•o• aul•, do laca~

allquotaa e de prazos de recolhimento, obaervadaa a

CIP!

I

efetiva111ente dou-so o fato goTador, qu soja,

ando

a operação fi•

nanceira. O ClUe nos parece wlnorável na infonaação

contida

-

oidado tributiria do aetor boneficiado o a oaaonoial1dade
dO procluto favorooido.

no Relatório é que o pToceaao de Tecolhiaento deaso i•posto 1
fel to naturalaonte dontTO de todas

11

precauçõoa contãbeil

atravis· de roaistros que nio favoTeça• a que oaaes

1

valores

escapem da ccntabllizaçia, nic pado ur tia difícil ou coa •
plicada ualm, que obstrua a ldentihcaçãc da local onde

o•

corro c fato aerador e • o quo i auaaaonto utronha - a pr6·
prio procouo de recolhimento.

c:omo

incentivo À produqio e obj ati vando 01!:,

tamonto o inoromento doa exportaçÕol do taia prodiltoa, no·
docu:rao do 1 973 foram roduaidaa aa allquotaa_ inoidontea
da
aobro ve1cu1o• da aa~va po oad&, llnibu• • convlnaroo,
fahrioa9io. nacional.

&&ELE

-3197, 2 •

l:mpoato do Ronda

í.'•

.:,.

çio deaaea moU!Oa l.mpoatoa auporou a provi.W

~sao lm~sto. con~tit.uiu~~~ ~~, ·~~unda

:

to!!

te da arrecadaçÃo tributÁria, atingindo a ooma da Cr$
'
'
'..
. .
12 802 837 207 ,oo, o que corresponde a uma parÚ~ipaçÃo de

_26, :n no :ta,t~l da rec~ita arrecadada, n~eroa eaaea

que

representam uma superaÇão. das eritimati~a• ·.~ ~~c~

do

''

0

O m~t~mo _creP:-:u..ento não oconeu çom o
15
post~ Único sobre lubrit1c,.,1tea e combuat!veia, CD"a PA!

ticipaçio na Receita Tributú-J.a caiu de 12, ' ' '
para 11, 4t no exerc!cio financeiro de 1 973.

r 972,

"''h

Em

nilmoroo

Cr$ S 556 279 6H,oo, ·correspondente•. a , _ import&ncieJ:!

Os itens "Pessoa Jur!dica" ~ "Retenção

.

na

Fonte" fo;am os
de maior... crescimento, cabendo•nOa lembrar
'
~

_qu~ ante_riorment~- ~prese?~s .um .d~nstrativ~ da

cip~çio.

I'

'

.moa anteriormente.

part!

relativa doa três campos de incidRncia desse
:I'

terior i oat1.mada para o exercicio, contarmo ji deataca-

retraçio

A

im-

aquJ. verificada, segundo o R!

'

posto no total arrecadado (vide P:r;>gr~yão. ~ ' Õ~scmpenho

la tório da IGF·MP, nÃo significa redução

de Ca.l.~a. do !l.'osouro

bri.t'icantos o combu11t!ve1a~ aenio reflete, apenas,

-

Rocei ta ~r1hut&ria) ,

consumo de 1!!

110

uma

rctonçio doa n!veis de crescimento do preços .
. O )tellltÓrio, da, IGF·MP .informa que, no oxe!

cicio ,de 1 97~, as opções d~stinada~ a i~coptiyos, fiscais
(IR) totalizaram Cr$ .3 035 978 693,00, sondo que, desse '
montante, .~f ,712,18~ _730,00 correspondem aos

]mposto ~erri torial Rural

?,S •

Certifica-

dos do Compra de Ações .(Docroto•Lei n9 157/67) ·das

.

Pe!;

.
. .•
...
.. 8 1o~s. ~l~i_c~s. ~ ~ res;tan~e is ~pçõ~s para investimento das

O

control~ dosse. i.mpoato i de

competincia

lo Insti.tuto NacionAl de ColonizaçÃo e Retoma Agriirie

Pessoas Jur!di.caa, distribu!do da. s~gutnt~ ·t~,;,.;;

INCRA, delegada pela Lei n9 4 504, do 30 de llOVembro
l 964,

•
de

oi·scriminação
Em l 973, a arrecadaçÃo do Citado

1 -

Pessoa Jurld.l.ca

impooto

foi da ordem de Cr$ 20 962 426,10, cabendo Cr$ ..........

SUDENE

1 091· 313 715

SUDAM

375 651 334

IBDF (Lo.!. n9. S 106 e Decreto-Lei
n9 1 134)

554 600 882

'SUDEPE'

S 240 606,49

•

201

viços, o o restante

-

ao INCRA, come prestação de

""!

Cr$ 20 962 426,10, transferido P!

r a a a Pretei t~a~ MunicipAis.

A distribuição dcaaoa

lorea estio discriminados no quadro que a.o segue

'1o:i 987 916

J!MBRA!I.'UR

v~

1

118 664 069

Di'scrim.)ta·cão

Cr$ l:iOO
QUADRO

I!MBRAI!R

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

68 308 387

GERES

'

'

.'

xn:z.

.... . . . . . . . .. . ' . . . . . . . .
Cr$ ·1 00

.•• '1'2 '269 660

Unidades da
Fodera.çii.o..... .

2· 323 795 963
PArÁ

'·

Prefeitura
.. 80t

........ .

INCRA
. 20t

'I'OTAL

························

,1.321,806,66
330,451,66 1.652,258,32
104.448,89
26,112,22
130,561,11
Amazonas ••• , •••.•. , •.••..• ,
319:482,27
79.870,57
399.352,84
~r.Aima ••••••••••••••••••• ,
44.269,20
11.067,30
55.336,50
O Imposto do ImportaçÃo. participou. da
R! ceara ••• ~; ..•••• ~ •.•.•.••• ,
556,213,52
139,053,38
695,266, ~o
cei.ta Tcl:.l.but&r.l.a com 7,81, perfazendo' um total ·do Cr$
MaranhÃo .................. .
401,504,45
100,376,11
501,8.80,56
~iau! .................... ..
209.331,72
3 816 977 313,00, Isso .representa, em relação a
1 972,
52.332,93
261.664,65
PernAmbuco .• , , •••• , • , ••.•.•
556.334,85
139,083, 7l
um aumento de 44,81,
695.418,56
aio Grande ·do Norte ........
335,399,81
83,849,95
419.249,76
'i>ara!ba
315.348,67
2 da maior .imPortincia a utilizaçiio desse
78.837,17
394.185,84
A:.AgOD.& •• •••••• . . . . . . . . . . . ..
302,397' 94
75.599,48
377.997' 42
illipoato na po1!t~ca de incentivo a investimentos ~.. irea
Goiis ..................... .
288.272,38
72.068,09
360.340,47
de indüs:trias .bÁSicas, que' tavoreç11111 o próprio desonvolv,! Distrito Federal , •• , • , ••• , .15,425,07
3, 856,27
19,281,34
Mato
Grosso
•••••••
~
••..•••
:
3.336,442,95
monto. Nesse sentido, tem sido fal:tl.itsda:a
imPortaçÃo
834.110,74 4,170.553,69
Acr~ ••••••••••••••••••• ••••:.
700.315,19
175.078,80
875.393,99
· de'miquin•a e oquip<Únontos, ·• .., Óimilar nacional, para a,!
RondoniA 1 o o • o 1 o o o o o t O I o O t I t,
728,699,70
182.174,92
910.874,6:
!fW'aS iridüatriu, mediante reduçÃo substanciAl de al!qu,e Bahia ....................... 1.018,749,17,
254.687,29 1.273,436,46
Sergipe ,, ,,,,,,, ,,, •• ,,,,,,
ta.a ou mesmo através da iaenqio.•
110.106,46
27,526,61
137,633.,07
Mina a ·Ge.i-aia ..•••.•• , • , • ',. ,: 2. 833.230,77
708,307,69 3.541.538,46
Rio de JAneiro ••• , •• , •.• , • ,.
546.238, 79'
136,559,70
682.798,49
7,4 • ''I!npo'ato·a Oni·coa
2apirito Santo • , •••• , • , • , ••.
155.495,84
38,873,96
194.369,80
GuanabAra •• , •• , .•••• , ,.•••• ,.
21.191, 9l
S.297,9ÍI
26,489,89
SÃo Paulo ..................
2.778,388,66'.
694.597,16 3.472.985,82
Quanto a eaaea, observou-ao dois ~omport!, Pcrani 1 . 1 1 , , , 1 , 1 • • , . 1 . 1 • • • ,
. 2.434.395,33:
608,598,83 3.042,994,16
mantos distintos, Primeiro, em relaçÃo àqueles. ~noidon santa Catarina 1.,. 1 • • , • • • 1 •.
364.908,oo·
91.227,00
456,135, DO
IUo
Grande
do
Sul
1.164,027,90
tea sobro eno~gia elitrioa e minerais, suas participações
291.006,97 1. 455,034,87
AmapS .......................

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

na Rocaita ~ribut&ria toram mantidaa pratioamonto

inolt.!!
BRASIL

radu, acuaando !ndices de 3,2t o O, ?t, respootivlllllente,
Note-ao que, relativamente

ao oxorc!c.l.o de 1 972r a arr.!!

oada9iio daasea impostos oreacau de 43,71 o 48,1t, para um
o out11:0,

de

ctoaolutoa, a arrecadação deaae impoato foi da ordem · de

29t.

'

11111

ono,g1a olátr1ca o 32, 6t o do mJ.neraio,

No tooanto ii oatimativo para·l 973, a

arrecad!

Fonte o

20,962, 426,10

S. 240, 6.06, 4? 26,203,032,59

Inat.l. tu to Nacional de co1on.l.aa9ão o Rotorma Aqr&ria • INCRA
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Foram inacritoa em "Reatoa a P~gar" oa com

De conformidade CCIIII o RalatiSrio da IGF-IIF,

o ~otAl do Illlposto 'l'arritorial Rllra1 arrecadado em 1 973,

refere-se a

roeolh1mo:~to

g-erado

promiuoo não liquidado• no exorc!oio, quo atingiram
cifra do cr$ 2 144 652

e.xarcieioa !inaneo!

:JOI

roa do 1 971/72, V1Qto que, CCIIII relação a 1 973, olsa •!:

472 930 524,00 e cr$ 49 897 686 622,00,

Do q1.1adro anterior, conatata-ae .que os

em ordem decrescente, Nato Gro11o -

Minas Ceraia

•

cr$ 2 833 230,77

2 778 388,66

-, Paraná

Cr$ 1 321 806 66

com oo Podaras Legislativo,

JudioiárJ.o o Executivo toram dA Cr$ 396 256 SOO, 00,

cir1.a competente.

tadoa do maior participação, cma termoa abaolutoa,

•

cr$ 2 434 39S 33

-, Rio Grande do Sul

1 164 027,90- o :aahJ.a

-

-

cr$ 1 018 749,17

•

-,

COm oa Encargos Gorais e Fil\anceiroa

cr$ •

da

união a deapeaa, em 1 973, at\·ngiu a casa doa Cr$ .• ••.•••

:u. 383 051655,00, os quais raprooantaram 48t da desposa ot.!
tiv~ànte realizada, enquanto no exorcicio anterior ascen,

Cr$ ••••••••••
cabendo

aoa C!emaia htadoa parcela interior a cr$ 750 000, oo.

deram ao montante de Cr$ 17 058 7S2 931, oo.

No exerc!c1o

de l 973, neaaea encarqoa estio contidos .os

relativos

aoaiatiincia a providencia oocial, 'ã d!vida pública
7.• 6 -

Realização da Deapeaa

O oxorc!cio !~coiro do 1 973,

da

doopesa total realizada.

•, Pari

-,

Cr$

roopaotivamento,

valorea eatQa que corree:ponderAm ·a 0,81, 0,91 a SO,JI

E,!

foram,

cr$ 3 336 442,95
-, sio Paulo

a

oo.

Oo diopóndioo

faao de cobranqa junto i rÕde ba,!'

reca.d.l.çÃO. a=contra·=• u

~23,

i

fund!.

da interna e externa e is responsabilidades financeiras da
apreson-

união pare com os !atados, Distrito Federal e Munic!pioa.
'!~;.

tou l:mA dupeaa realizada ele cerca de cr$
50 766 873 646,00.

CCIIII relação ao

tanto repreaonta

incremento d.e 3Jl.

1JZI

41\0

Foi de 35, 4\ da despesa orcament&r1a a des
~1

•

de 1 972, osoe mo.!!

-

pesa com pessoal civil o militar, !nativos, pensionistas,
salário tam!lia e da administração descentralizada,

Segundo o Relatório da IGF-MF, no total da

Em

tormoo al>solutos, correspondeu a Cr$ 17 957 636 S94, 00,

dospeaa ofotiva foram inclu!doa oa cUapindioa baaoadoa em

Elevou-se a Cr$ 21 850 960 211,00 a

desp!.

aa de capital o, relativamente à Despesa da União,

repr,!

vinculações d.o receita e oa doatinadoa a programa.• eapoc!
!icoa, bem como,
01

quAnto

aoa doaembolaoa, torAIIl

untidoa

principias ji con.a«;radoa, coza viataa i eU.minaçio

certes o adiuentoa

DA

senta uma participaçÃo. de 431.

de

liboraçio do rocur.oa e objetiv~n
COm relaçÃo ao excre!cio financeiro da

do a aceleração doa gaatoa com roa'!duoa paaaivoa c demais
débitoe do roaponaal>ilidado da Dnilio, J.nc1uJ.ndo-oo a

re.!

ti tuiçio do tributos.

»o

l 972, os Investimentos, as Inversões Financeiras e

as

l'ransferênciaa de Ca~ital creocer4Jft em 45,4l, 33,2\

e

25, St correspondentemente.
que diz reape1to i despesa realizada

• autoriza4i, verificou-ao quo

••ta

foi •uperior em

489 134 446, DO, dHoronça eat4 que representa uma

ti

No quad.ro que se seque, podemos visualizar

CJ:'f

o comportamento da despesa. autorizada e da realizada, de.!

econ_!!

tecando-se a sua. variação. por ó~qios e Ministérios 1

111& no oxerc!c1o de 1 973,
QUADRO

XIV

~DO
DESPESA
DISCJWIIIIAÇXo
Autorizada Cl)
PODER LEGISLA'I'Ivo
Cimara doa Deputado• •••.•••••••••••••••••••••••••••••••
Senado Federal •....•..••..•••.••.•.....•••.•.•..•.•. • •
'l'ribuna1 de contas da União ••••••• ; ••••••••••••••••• ; •
PODER JUDICUIIIO

~~r~=l~;~::i ~:s;;~!raõi · ::::::::::::::::::::::::::

Juat1ça Militar •••••••• , •• , • , ••• , •••••••••••• • • • • • • • • •
Juat1ça Eleitoral ••••••••••••••••••••••••• , .......... .
Juotiça do Trabalho ••••••• , .................... , ••••••
Juatiça Federal de la... InstÂncia ••••••••••••••••••.•••
Ju•tiço do DF o doo 'l'orritórioA ... ; ••• , ••• , • , ........ .
PODER EXECU'I'IVO
ProsidõnciÃ da RopúblJ.ca ••••••••••••••••••••••••• .. •••
Minietirio da Aeronáutica .............................
Ministério da Agricultura ••••••••• •••••••• •• •• ••• •••••
Niniotõrio das comunicações ••••••••••••••••• ••••••• •••
Hiniatõrio do Educação e CUltura .......... , •••• , .... L.
Miniotôr1o do Exército ••••••••••••••••••••••••••••••••
Minhtirio da Fazenda ••••••••••••••••••••• ,. ••••• •••••
Ministério da Indústria o do COmiircio ••••••••••••.. •••
Ministério do Interior ........ •••••••••••••••• ••• •• •••
Ministõrio da Justiça.................................
Ministério da Marinha ••••••••• •••••••••••••• ••••• •• •••
Miniatério das Minae o Energia ••••••••••••••••••• ... ;.
Minietõrio do Planojamonto o Coordonoçiio Coral •••• , • • •
Min1atér1o dao Ro1açõoe !xtorioree ••••• , • , ••• , •• , • , • , •
Ministério da saúde ••••••••• •••••••••••••• •••••••• , • ..
Hinistério do TrabAlho e Providinoia Social •••••••••••
Miniotério doo Tranaportoo •••••••• •••••••• •• •• ... ••• ••
Encargo• Gorah da Uniõo ••••••••••••••••••oo•••••"•••
Enoargoo Pinanooiroo , •••• ., •••••••• ., • ., •• , • ., ., •
'1'0
, '1
• '•

FON'I'E r

AL•
•

Roaliza.da (2)

Diteronç•
(1-2)

'

396,256, soo
396.256.SOO
lOS.665.000
205.665.000
133.670.000
133.670.000
56.921.500
56.921.500
484.181.500
472.930.524
11.:i5D.976
20,620.000
20.620.000
49,041. soo
49.041.500
38,298.000
33.601.167
4.696.83)
99.671.900
99.671.900
213.032.700
206.478.S57
6.S54.143
42,100.000
42.100.000
21,417.400
21.417.400
·so, 375.'570. 092 49.897,686.622 477.883.470
229.S06.800
219.799.~94
9,707.606
2.873,351.190.
2.869.644.035
3,707.1S5
604.809.SOD
562~176.670
42.632.830
48S,367.03l
472.542.838
12,824.193
2. 550.412.683
2.537 .288, 289
"13,124. 394
5.409.768.900
5,183.870.391
225,898.509
683,533.400
660.145.948
23.387.452
50,822.900
48.164.196
2,658. 704
913,271.900
912.171.924
1.099.976
267.051.900
261,860.762
5.191.138
2, 778.582.300
2, 777.178,581
1,403. 719
1.430.312.237
1.403.218.967
27,093.270
274,938.000
268.611.679
6.326. 321
322.192. SOO
320.516.940
1, 675.560
532.429.600
524.514.881
7.914. 719
396.346.000
387,478,161
8.867.839
6,ll0.410.8Sl
6,105.451.511
4,959.340
1S,607.874.005 15,536.773.224
71.100.781
t-;;i8i-',~8~54~·~5~8i'8.,3..9"5+-1!7!8.;,'8"4ii6..;•;;.27;,;8;_;'-14~31T!-....,.,.;8;.:•.;;3;09;..•:.;9,.;6..;4
s~.4oo.uua~·
50, 10ti,U'3,ti46
489.134.446

-

,
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Quanto Ã participação.

pro9ramu

doae.!!

volvidoa pelo Govorr1o Federal, no ano do l 973, o

R.olat2

l 958 998 607,00, no qual encontrAJII•ao inoeridao •• doa~

aaa impugn.:adaa, em cumprimonto ao diJP<ollto no Decreto-IA!

rio da IGP-MP, noa apreaenta o aeguinto reaultado1

n9 836/6~.

Tal ailtelllático objotiva 9orar con<liçõeo

i!!!

p:rtaoindiveia i apu:r.. yio de cuatoa, a .fila de de•e.car , oa

PROGRAMAS

Participação

{t)

Programnctio a cargo doa Estados, DF o

reJultadoa 4a 91atão, na .t'orJM do enunciado no
Lei n9 200/67, &rti90 79.

Munio!pioo

15,9

Enca.rgoa Geraia

Decreto-

E11e rooultado ii obtido da

•!

9Uinto fOrlllls

14,2

Defesa. e Segurança

13,9

'l'ranaportoa

13,7

Aaaiatincia e Providência
Administração

13,0

RESULTADO DE EXECtldtO ORCAMEN'l'JlRLt.

ll,4

(berc!cio Financeiro de 1973)

Educação

6,2

Saúde e Saneamento
Energ"ia
Outros

l. R!!CEI'I'A ARRECAD.\DA (Cr$)

2,8

1.1.

COrrente• •• 52 465 586 436,00

2,1

1.2.

Capital ....

6,8
100,0

2.1.

Revela-nos, ainda1 o Rol:atório que,

com

base no exerc!cio anterior, enquanto os programas

Asai.!

tõncia. o Previdência. Saúde e Saneamento vêm incrementa!!.
do seus recursos, os que intcigram

A

infraestrutura

mica - Energia e Transporte - aofrermm reduçio,
relaçio a seguir 1

PROGRAMAS

Assistência e Previdência
Saúde e Saneamento
Energ"ia

Transporte

'260 285 817,00 52 725 872 253,00

2ó DESPESA RW.IZA!l.\ (crU

econ2

•

Orç41110nto

&uplamentaçio .... 49 302 77·7 858,00

2.2.

cróditoo

E!

peciaio ..........

1 464 095 788, uo 50 761i 873 646,00

3, SUPERAVIT (1•2) ................ , cr$

1 958 998 607100

conforme

1972 '!t)

1973 (I)

12,1

13,0

2,5

2,8

2,2

2,1

14,2

l3,7

E1ao sueeravtt, pode ser ainda apreaontado
de outra forma, como ae aoq\le 1

l. Exce•ao de arrecadação ••••••••••
cr$ 8 892 372 253,00
2. De1pe1a inferior i· autorizada
3, Dellcit Preown!val
4. SUPERAVIT Cl+2•3)

Essas despesas, de acordo com o

Decreto-

... crs

1•······1·····

489 134 446,00

cr! 7 422 soa 092,00

··············· Cr$ 1 958 998

Finalmente, cAbo destacar que ea1c Sueer,!

Lei n9 836, da 8 de setembro de l 969, o As normas de CO!!,

m - Cr$ l

tabilidade vigentes, figuram como wccesso na conta orçamo!!.

do Cr$ 737 408 092,00 com ro1açio o 1 972 qua, om

tiiria e sÃo regiatra.das, parA efeito de oportuna

porcontuaia, equival .. a bU,411

prest!,

607' 00

958 998 607,00 • correspondo

11

wn

incremento
termos

çiio de contAs, à responsabilidade de seu ordenador.
Informa o Relatório da IGF·MF que

essas

parcelas form contabilizadas como além crédito, o
a.testa a boa execuçÃo orçamentária e deveu-ao a
çõos da registres.

que

imporfe.!

EssAs despesas foram de Cr$

1 214,48, o que é insignificante, o verificou-se nos

B!,

7. 9 -

PouPP.ncA do ·sDtor Público

toros abaixo relacionados com seus renpectivos. va.loras,
Eua Poupança <lo Sotor PÚblico ii
Ministério 4a Faz onda .. .. .. • Cr$
Ministério 4o Exército ...... Crf

Encarqos Gerais ••
~

1.1.,.1.. 1.

799,8 7

41' ,17
0,44

...................... . Cr$ 1 214,48

no oxorclcio financeiro do 1 973 apreaontol'"'"IO da

Resultado· da ExecuçÃo Orçamentária

e

acordo

aom o Relatório do IGF•.HF, da oeguinL., tor.

Receitas Correntes
Doapeaaa Correntes

7 1 8 ..

obtida

atrAvés doa dados con•tantea no Balanço Orçamentário

• •••••••••••••• 1

tI tI I I I I I

I

t. I I O t

Cr$ 52 465 586 436,00
Cr! 28 915 913 435 1 00

SAlDO EM C/C ., .... ., ., • ., .. ., ., ., , Cr$ 23 549 G73 001,00
Às ll.a. 71, o Relatório da IGF·MF nos opr~

senta o naaultado da Exocuçiio OrçAmontliria,

conaoquência

do confronto ontt•o as contas de receita o doapoaA,

aprs

aentando wn "Superavit 11 orça.ment&rio da. Crfl • , 1 • • 1 • • 1 1 , •

•

noooita do Capital ................ Cr$

260 285 817,00

Recursos pora FormaçÃo do Capital , Cr$ 23 809 958 818,00
Doapeaao do capital ............... ~50 960 211 00
1

SUPEMVIT OR'iAMJmTÃniO , , , , , , , , , , , , Crf

1 958 998 607 00
1

;:
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BALANÇO PINAIICEIRO

•

Roagato1 em 1973

1 - OP.racÕeJ de Reeei ta e Denreaa

OR'I'N o LTN , ., .. ..

34 866 700 860

Doaconto LTN .....

1 755 374 175

Juroa o Corroção Atravóa_ de qu.dro &noxo ao Balanço,
aproJentadAI aa opot·aÇÕ•• da rece!tA o d••iM'•• na

c. da a contA• do Te1ouro.

aio
ORTN " " " ' ' " " '

dindm!

263 132 483

Saldo Para 1974 ..

rc~

E•••• operaçõe• po4om aor

36 885 207 518
-l7 521 172 274

nida1 no qwu1ro 1-']Uint11

~

ccrJ 1,001

52 725 172 253

Orç&~N~~t.lria •••••••

~

ccr$ 1,001
.. - Reaeonaiveia

50 766 873 64 6

Or9io1 d.t Adainiltr•çio
lU 423 U2 lU

115 752 917 189

J:xtraOtÇAIIMintÁrio..

408 885 975 317

407 761 322 866

SubtoUl .. .. .. .. ..

581 035 489 761

574 281 113 701

Saldo do 1972 ... ..

11 423 073 857

DucontrallzadA....

Tal conto

•

TOrAI. .. .. .. .. .. .. •

.ss

na

563

2 • Doe§ o! toa

OOpÓJitoa de Diveraaa Dri9en1, Dena de Auaente e

3 017 698

5 327 045

01

"Dop611toa do Divoroaa

c!pioa ..........

41 443 190

44 090 778

Outras Entidades

15 156 530

63 151 794

sáveis

2 040 584' 999

l '882 862 255

TOTAL

2 100 202 417

1 995 431 872

Diverso• Respon-

1!01 l 973, o1ae1 dopóoitoo apreoontorlllll um

aoldo de crJ 807 682 371,00 o

~(Cr$ l,OO)

Eatadoa o Muni-

1-']Uinteo
cont.ua

por

Entidades l\utá!

quicas •••.• , •.•

cono1c;naçõoo.

doco!.

O mov.t.mento apresentado

~ (cr$ 1,001

DISCRIMINllcM

na

592 45& 563

..

reflete

oaaa conta toi o aeguintcu

18 177 H9 917
592

•

apuraçÃo e a rogularizAçio do roaponaabilidaclea no
ror do axerc!cio de 1 973.

Saldo pua 1974 .. .

Roaponaávois

2

r19ana• toru 01 do aa1or IIOViant.tçSo, acuaaulando no fim
do porloclo .,. nldo dovodor de crf, 795 446 283,00,

O Ro-

1At6rio " ICI'-HP' apraaonta, aa tanDOI JDOnotirioa,
eo oaç6o o q;upo da •Dop6o1toa"•

como

cabe destacar quo nas contas que
cm osso

conatit.!!.

9rupo sobressai a de "Diversos Reaponaivois", cu-

jo montante d.W.rancia-se, substancialmente, .d.ts demais.
~

DI!!CI!I!!I!!ACXo

(c:r$ l, 00) ~ ccr• 1,oo1
s-~

Dopóo1toa de D1va,t

••• Qrig.n••••••••

2 556 185 902

kn1 de Aaaantea ••

3 705

COIIoic;nayõeo •••••

905 010 973

'1'0V.I. ............

3 '461 700 580

3 352 132 185
l\1 operações anteriores i Lei n9 4 595/64,

as variações cambiais o as trans!orõncias financeiras

917 250 766
269

~82

tituem o grupo do "DiverRos".

951

No quadro que

~

aproaontar.!

moa a seguir observamos o doataquc "DAa Transferências F,!

nanceiras"

3 - Débitoa da 'l"aaourarh.

2 Através deste titulo que se refletem as· 2

peraçõcs do Sis toma Financeiro para o Patrimonial o roc!
l\1 providinc1aa adot.adoo no oxerclcio

l 973 pHlllitirlll
0011

IIIIIA

var1açio oono1dorlvol noata

procamonto,

do

conta,

Operaçõoa anteriores
01 Dibitoo do Tooourar1a, confoJ.'IIIO o

li Lei n9 4 595/64 ••

Rol,!

VariaçÃo Cambial •••

tório, io. !lo. 76, oe opro..ntam oegundo diocr1m1naçio .!

[

ba1lco1

coira

c:rf l, 00

TOTAL

crf 1,oo

Saldo do oxorc!cio do 1972

,'

66 193

aa1

11 504 143

116 602 683 828

121 636 229 344

•116 687 •780 908

·121 647 733 487

as o3o

Transferência Finan•

I,

I

~ (Cr' 1,001 ~ (Cr$ 1, 00)

DISCRIMINAc!O

Patr.lm2

nial.

.

interferõn-

viat.ao a bel eituar o Paooivo :P1nanceiro e a conto D!

vida .Pwldoda Interno, que !uu parte do Balanço

;

ElA exerce a função de conta de

cia.

···············
..............

124 960
-· Fundos Especiais

Ajuoteo em 1973 • Saldo em Circu1a9io
OR'rll .. • .. • 2 912 924 005
LTN, ....... 10 203 625 040

As !la. 77 do Relatório da Inapetoria

l l 116 549 045

Emi11io em ·1 973 .. .. .. ..

38 694 101 389

Dooconto• L'rll U73 .. .. ..

2 595,604 398

ra.l dd Finanças, do Ministério da Fazenda, aiio

dos os Fundos Espaciais, com um saldo de Cr$ .......... ..

54 406 254 832

l. 660 OOl 645,00, resultado di!arencial doa .opora9õas

54 406 379 792

. -

'

.

.

'

'

C,!

aproaent!!

'

.

'

'

. .

.

'

..

.

.

do

.

J

-323receita • deapeaa.

Relaciol\:UN)a, a aeguir, 01 aetorea •

qua aio movimentAdo a ••••• •l'undoa• 1

DISCRIIUNAcl\0

~

(cr$ 1,00)

~(Cr$

1,00)

Proaidincia da ~
pGbUca ........ ~

179 416 416

89 381 587

lliniatirio da Aeron&utica .......

460 961 021

457 185 557

IU.ni•tlirio du c2
Jaunioaçõea •• , ....

14 629 '780

358 983

Hini•tlirio da EdJ!
caçio e CUltura ••

823 982 499

715 697 021

IU.ni•tlirio da l"azanda ••• ·••••••••

3 718 313 084

3 642 480 855

IU.niatirio da IndGatria e do co Jaórcio ••••••••••

28 883 541

17 851 357

IU.niatirio do In•
terior .•....•.•.

3 905 441

4 229 271

IU.niatirio da JU!
tiça ........... .

415 544

160 469

IU.niatlirio da MA•
rinha .......... .

7 199 993

3 599 996

IU.niatirio doa 1f!
naa e Energia .••

590 703 011

545 448 478

IU.niatirio do Pl!,
nojiUIIento .......

031 132 153

2 710 619 085

74~

IU.niatirio. do 'l'r!,
!>Alho .......... .

874 655

1 714 002 328

IU.niatiirio doa
'l'ranaportea .. .. •

49 823 867

87 224 373

TO'l'AL , .. ..

11 652 241 005

992 239 360

1

7 -· Asantea Finnneeiroa

rJa movimentação daa contas da rocoita

o

despesa no Banco do Brasil S/A, foi apurAdo no tina.l

do

oxarcicio tinanceiro do 1 973 um aa1do no valor do

2 292 488 687,00, quo rbpraaenta
do Tesouro NAcional
to

-

-

A

Cr$

parcelA "a doacoborto ..

niio incluidoa valores cm

trina!

noqualo oatabelocimanto, cujo demonstrativo õ apr.!

aon ta do no quadro a aeguir f

QUADRO

lW

DEHONSTAAÇ}to DAS CON'l'AS 'RECIUTA E DESPESA DA tm:rlo' NO BANCO. DO BRASIL s·.A,
SALDOS
1 9 7 J

ReceitA

Despo•a '

Devedor

SALDO ANTERIOR

Janeiro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... 2,561,311,450
Fevereiro .. , ; ...................... , ; 4.134. 715.695
Março ............................... ; 3.558,325.904
Abril ................................ 4,316,895.552
Mdo ................................. 4,431.421.16~
Junho ............................... ; 3,477,270.081
Julho .. .............................. 4,605.495.224
Agosto ............................... 4,513,961,061
Setembro ............................ ; 3,613, 770.204
Ootubro ...... ........................ 5,648,682,049
Novembro .... .'........................ 4,265,719.012
Dozombro .. ...... ..................... 5,900,849.012
SOMA 51,028,416.407
SALDO DEVEDOR

2.118.860,492

2,118.860.492

4',387,248,967
4.046,140,440
3.590.093,952
4.327.176.380
5.041.393,953
4·.130. 926,200
4.547.629,811
4.929, 735.546
3.264.930.356
3.889,333.370
4.626.029.995
c. 421. 405,632

1.825.937.517

53.320.905.094

credor

88.575.255

31.768.048

10~280.828

609,972.790
653;656.119
415,774. 485

57.865.413
348,839,848
1. 759,348.679

360,310.983
1.479 •.443,380
6.026.561.262

3. 734,072,575
2.292,488,687

i------1------i~----+.:..:.:;;.;;,;...:.;,:..:.;,;:,;__

'I'O'I'AL GERAL 51,028, U6, 407

53.320.905,094

6.026,561.262

6,026.541.262

•'

-324Quanto ao Jteaul tado r1nanca1ro

exerc!

do

cio, o a.Utór1o d..onatra, ia tll. 84, contor110

sa

•!

nanco1raa, não mencionando o Rolat6r.to o aaldo

corraapo!l

dento a •••• conta.

dJ Finalmonto, a conta "Divaraoa

gQel

Reapona~
llpar~

veia", também portonc:onte ao aubgrupo "Roalizávol",
ce com um saldo de Cr$ 1 811 807 772,55, ro!oronto

Ativo Fin&noo1ro

A4a1niauação Dirota ••

Ac!llinlotr.ção Inc!1reta

45

oee

U3 771

lU 213 477 661

AOS

aaldoa em podar do roaponaÂvcis, bom como ao referem
191 302 121 432

roaponaabilidadea eza apuração.

Paaaivo Financeiro

l .. Paasivo Financeiro
33 642 607 300

Ac!alnlotraçio Inc!ireta

112 017 &el 403

145 660 490 703

IUI'DIIVIT PDWICI:IIIO DA

tn!Ilo , , , , , , , , ,

45 641 630 729

O Paaaivo Financeiro correspondo i

divida

flutua.nto do Toaouro Nacional, aaaim entendida como

com

promiaaoa oxig!vaia, cujo pagamento nio depondo de autor!
Se u:cluinMlll oa 6rv;o~ c1a

In41re'ta. deaaa apuração,

~..01

Adainiatr•çÃo

a aitw.ção U.nancelra do

Te.ow-o JCaclo.n.al- que,. 19u.a!a.nte, •• revel&

r!a,

&ação no Orçuento,
~i, ~

•09U••

00110

duas contai a aorcun analiaadau

auporavitá•
a) •oibitoa do Toaouraria •, quo aproaentou
1111

oaldo do cri 17 521 297 233,00,

ccn!ormo o Relatório,

AUVO Flnal1Ce1ro .. ., .. ., .. , 45 OU 643 771

•••• aaldo foi ajuatado, durante o oxorclcio, pelo

Ponho P1nanee1ro , , , , , , , , ll 642 607 300

Central a fiai do roproaentar a poaição real do oncl1vidame!l

ltri'DIIVIT PIIIAHCZUIO DO

to do Toaauro, quanto ia

T!

1100110 " " " " .... ., .. ., .. , 11 U6 Ol~ 471

BAnco

obri9açõea cuja ox191bilidaclo

não ultrapaaaa.. de 12 mo•••·

Noto-ao que o reajusto

1

ot!

tuac1o no aaldo doaaa conta, ro1ult.ando na elevação do aou
VI! • 1!:\LAN\,'0

valor, foi dovidamonto compensada com igual diminuição no

PATII~IIol.

aalc1o da conta •oiviC:a FUndada Interna•, do grupo

At1vo

Pormanonto.

1 ... Atlvo P'ln&ncolro

b) a outra cOnta a ao cona1dorar õ a
•Roatoa a Paqar•.

Eaaa

proveniente

valor•• rMUt'v•1•- 1nclua1ve oa valor•• nWMrlr10II, coa

1 973, um 1110ntanto do Cr$ 2 144 652 323,00,

ou • - aut.ot1taçio orç.aontlrl.A.

daa inacriçõoa ofetivamonto realizadas noata conta,

O ~1at6rlo da ICI'-KF, nono ponto, ó ba!
unte auc11\to, não apr••ontando qualquer 48110n•uce1vo QUI
pu1ll.t.a \ma al\iUaa u11 dotalbac11. daa

t u •••••

contAI

poreencon•

O.. qualq~ar ~~&M~1ra, 01 d.adoa aproaonu.doa

tg

Os pagmontos correspondentes'

aoa •aoatoa a Pagar• foram da ordem de Cr$ •••••••••• • •• •

criçõoo no valor do Cri 1 013 801 151,00.

in!

Dossa !oru, o

loroa conaignadoa no Balanço do ano anterior, foi

a) quanto ao •o!apon!.vel• para

-

tal do Cri 58 984 928,00,

aaldo davodor, 4 conta do Roatoa a Pagar,coraputedoa oa

um

t.etal

do crS lS 636 693 ~U,06, o Tosouro N41clonal d1op6o

crs

sal,!

ont4ndo·•• o roatabolocimonto do outras inacriçÕesl!l no

l 351 553 519,00, aonde, por outro lado, cancoladaa

vrupo.

No o• aequ1nt•••

naa do

da

conta aproaantou, no exorclcio da

l 827 27' 276,74, 110nt.Ante eato

A A.da1n11traçio In41rata coube a Mlor

Corno ,!a: o Relatório da ICF•Ml", dova-ao o_!!
aorvar, ainda cm ralação ao• •Roa toa e. Pagar: que a

pa.=,

tir do Docroto n9 73 021, do 30 do outubro do 1 973,

ao

cr$

arrecadadora,

parcela no

reduz_!

do para Cr$ 2 837 279 703,00,

apo-

reproaont.ado,

c;rande parto, por reeureoa oa trlnaito, doa qua1a

2 833 727 495, 60 v1rav111 na rec!o l>ancárla

V!,

total

cSo •oiapon!vel•, .aaando Wl aaldo de cr$ ••••••••••• ' •••••

roqulamentar o parágrafo 29, do arti90 49, do Dacroto-Loi
n9 836, do 8 do aotombro do 1 969, !oi dotorminado o

CA.!).

calamento daa inacriçõoa ralativaa ia •oospesaa nio

Pro-

coaaadaa", uma voz não realizado o fornecimento do

mat,!

rial, a execuçÃo da obre. ou a prostaçio do aerviçoa

con

11 809 U4 011,32.

b) oa rundoo Bopoclaio o O Sorvlço dA DIV.!:,
dA .f:xtarna toram contabilizado• a

conta

•vinculado om

ccrronto Danc&rla:, totallzando Crf 2 540 756 628,52. Do!
aa montante, ·oa aaldoa bAncárioa do divorao1 tundoa

clalo çorldoo o adm1n1otradoo pala Administração

••P!

tratados, dontro do dois anos, contados do encerramento •
do oxercicio .a quo o crédito orçamont&.rio oorreapondento'
eativor vinculado.

Diroto

participaram com a a1gn1!1oat1va parcela de Cr$ • • • • • • • • •
2 540 163 671,36.

o)

3 -· 'Ativo Po'rma'nente
'1.

;anta •Agent•Finance1roa Devedora•",

pertencent• ao 1ubgrupo •aoalilivel•, registra ••

opera•

çÕ•• em contai oorrent•• do. Teaouro Nacional com o

Banco

do Bruil, Bonoo Central do Brasil o outroo antidadoa

l '

~.~

!.!:,

Houve u.m cre•oimanto da ardam de Crf ••• •.
sso 344 6U, oo, 1\0 quo oonoorno aoa bona patrimonioia

do

União. oriunc!oo da aquili9io. 01.1 inoorpor19Õaa toitao. nO" .!

__..___________________________________......
J!

-325xorclcio do l 973, embora

-

oontomo conota do Relatódo
Hutaçõoa Patr.Lnoniaia

eaae montante nio expreaae fielmente
•1• cSoa roter1doa bona.

01

valor••

O .t.ltu1o "Valores da llniãc• rogiotrou

r!

lllll4

elevação. do Cr$ 6 638. SOS S9l, 00,. tando a oonta "AÇÕoo do
sociodadoo do Bconcm1a Mi8ta • a maior p&rt1cipaçiic.

Cobrança da Div. At~va,

65 835 671

Alionoçõo Bona ~veio •
Imóveia , .•••••••••••••

1 065 857

Alienação do ~~ tuloo e
Valores ,, , • , • , .••••..•

66 545 728

Roce.t>illlonto do Cri<litoa

12 325 191

Divorooa .............. _ __,3:..,;:9..:;78"-'6"1"'0

149 7U 057

Ouanto aoo criditoo da 11n1iio, informa o R,!!

172 073 290 130

oloo aumen1:ar11111 em Cr$ 686 862 197,00, doot.!!

1atór1o quo

cando-ae como a maior contribuição a da Divida At1va

da

•••1m deaonatracSaa

0Jl1Õ:o, cuja variação i

Ooapaaoa Orç....,t1riaa.

50 766 873 646

Ooap. Orgioa Ma. Indirota .................. 115 752 917 189

DISCRIHINAc!O

·············· l

Soldo em 1972

Inocrição om 1973 • • • • • •• • • •
Cobrança

I

I I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

I

I

I

I

CAncelamento •••••••••••••.•

122

oss

166 519 190 835

Hutaçõea Patr1monia1a

S64

591 620 472

l 713 676 036

6S 835 671

18 064 784

83 900 455

S.U.00 EM 31/2/73 ••••••• , •••

1 629 775 581

AqUiaiçio Bona M6voia ..

426 253 335

Conatruçiio o Aquiaiçio
de Bana Ilnóveia • , .• , . ,

288 015 746

Conatruçio o Aquiaiçio
de Bena Natureza Indu!.
tria1 ............... ..

278 488

Aquiaição do ~Ituloa

o
Valoroa .. .. .. .. .. .. .. •

66 643 720

Divoraoa .............. _ __.5::3:...:,1,.84:..,:6:,:9,:2

834 375 981
165 685 4U 854

O cotejo daa variações actu
O Pa1a1vo Permanent;e, em ralayio •

1 972,

evidencia

prillo1ro roaultado pot:riaon1al•

elevou-ao om Cr$ 30 541 963 44J,oo.

O que illlporta nosoe tópico ii o exame do D,l
vida Externa o de' D!vid4 Fundada Interna.

Ainda uma

conaideramoa muito aÜpor!iciaia aa in!omaçõoa do
rio.

A noeao ver, oaao item deveria merecer

Racaita Z!otivo

vez

··········

172 073 290 130

Ooapaaa Zfativa .......... 165 685 414 854

Relat§.

'Superavit" P&trilllon1al do

tratamento

Geatiio orçomantiria .. .. ..

6 ·J87 875 276

1111118 detalhado, considerada sua indiacutivo1 illlportÃncia,
Quanto i Divida Externa, aatá dito que ho,!:!
vo um croacimonto do CrJ l 148 021 020,00, 1'oou1tonto

da

'I'ndoeenc!enta• da· Execucio Orc&JMnt.iria
Variaçõoa Poaitiv. .

incluaiO de compromiaaoa aaawnidoa pelo Pa!a com

entida-

Inacriçio da Divida ...

des 1ntornAcionA1a, nos BAlanços Gerais da Uniio,

conto,!:

Inacriçio do Outroa
Crid ••••••••••••••••••

mo dados do Banco Central,
Em relação

i D!vida Pundodo Interno, cons!

dorando•se o exercicio de 1 972, verifica-se um conaider!
vo1 docl!nio da ordem do CrJ S 3SS 916 9S1, 00, docorronto
de reajustes nos rogiatroa contibeia, rotorentea aos titg
loa de v.enc1monto até um ano, computados na conta

"~bi

toa do Tesouraria", no ano de l 973,

Resultado do Patrimonial, conatanto do Rolat6rio da Inap.!
toria Gord do li'inançae, c!o Minietirio c!a Pazonda, às tla,
84/871

196 736 193

Inoo.rporaçio do Bana ••
CAncelamento Div.

54 367 409

P&!

liV&I •• ••• •••••••••••

1 035 273 094

Avantoa Pinancoiroo
Banco do Braail S/A..
Banco Central •do

Reproduzimos, a seguir, o demonstrativo do

591 620 472

52 184 310 232

Br,!

ail .. .. .. .. .. .. .. .. •
Divida l"undada .Interna
AdlniniatroÇão Indirata
Di\J'er101 ••• ••• ,,, •• ••

·u 2n

775 356

113 455 o8s S88
15 346 951 735

89 468 801 OJ8
9 2S4 513 046

229 414 448 575
Reaultantea da: Execução Orçamentária
Varia9õoa Poaitivao
Rocei ta Orçamont&ria...
Receita doa Orgiioa

Canoalamonto da Divido

52 725 872 2S3

Ativa ••••••••••••••••

da

Adminiatraç~o Xndirota, 119 423 642 191

llncampo9io do Dlv, Pa!

Variação Cambial Xntor•
na .... ,,,,, ••••••••••••

batitui9io da

IJ.V&I ••••••••••••••••

73 52§ 743

172 223 ou 187

18 064 784

lt7 014

Divida

••••J.v•• .. ,,,.. ,,, ,.·.

t2 2s2

asa ·

o

-326A9onteo FJ.nanaeiroa
Banco do Braail S/lj ••

52 197 632 724

Banco Central do Br!
sil .. .. .. .. .. .. .. .. •

·s3 511 OU 302

Reajuatoa o Reaearcimen,

69 744 775

tos em suspenao •••••••

lOS 708 651 026

Divida P'Undada Interna

9 991 034 784

Reaerva Manetiiria om 3ll
/12/73 ................. _ _...
J6~'9.:!;.19;:....:!'4_u94

106 664 269
19 043 U3 577

SALDO EM CIRCULAÇJ(O EM 31/12/73 , , , ,

l 148 012 020

Divida P'Undada Externa

77 285 414 826

Adminiotraçio Indireta

.., 663 376 327

Diveraaa •••...•••.••.

2 - 'R.aservliH Cambiu'is

13 116 674 005

Dibitoo de 'l'eaouraria.

'211 023 677 444
O Relatório da Inspotoria Geral do

Fina!).

ças, do Miniatãrio da Fazenda, informa, a titulo do dados

Este segundo confronto marca nesta etapa o
aegu1nte resultado a

VariaÇÕDI POa1ti VAI

229 414 448 575

variaçõea Neqativaa

2ll 023 677 444

preliminares, em relação. ãs 'Reae·rvas· Cambia:! a, en\ 3l.

da

dezembro do l 973, quo o total em miios das Autoridades

112

notiiriao Brasileiras era do U$ 6 416,7 milhÕes.

AtenteFundo

ao para que tal avaliação segue os principio& do
MonetÁrio Internacional·- FMI.

•superavit• extra-orçamentário.....................

Esse montante daa Reservas Cambiais, consoa,!!

'18 390 771 131

to o Relatório, foi assim distribuido:
eonjuga.•do•ao oa resultados parciaia

obt.!:_

doa evidencia-ao o reaultado Patr11Donial em 31/12/73,

a

Uf MilhÕes

lliSCRIMINAc;O

030,8

Disponibilidades Diversu

aaberl

56, o

Ouro •••.•••• •••••••••••••••••••••••••••••

I

•superavit• Patrimonial da
Gaatio orçamentiria • • • • • •

6 387 875 276

•superavit• Extra•Oryamen•
tidO , , , , , , , , , ,

18 390 771 131

•superavit• PatrimOnial a
1173 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •

24 778 646 407

Posiçiio do FMI ........................ ..

140,3

Direito• Especiais de Saque ............ ,

~

'l'O'l'AL .......................

·5 416,7

IX

zaae roaul tAdo podo ser tAmbém o;!omonctrado

•

8ALANI(OS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

"'NDIRETA

aob o aO'jiUJ.nta Ãn!IU10 1

O Relatório da. IGF•MF apresenta. uma

AtiVO Ra&l x.lquido -

31/12/73

Ativo Real I.lquido •

31/12/72

4~

118 888 547

20 340 242 140
24 778 646 407

'Superavit" Patr11Donial om 1173

rela-

ção. daa Entidades da Administração Indireta, que, em
aerv&ncia is normas leqais vigentes, remeteram os

o,2

respe:

tivos Balanços, relativos ao exerc!cio de l 973, para

P.!!

blicaçiio.

Por outro lado, são. relacionadas, também ,
as Entidades quo deixaram do enviar os seus BAlanços para

publicação.
l .. Emissão o neagate de Paeel•Moeda

ReproduzimOs

A

sequir

AS

duas relações,

constantes do Relatório:
Da acordo com o Banco Central do Brasil, A

l - Rolayão da:a Entidades da 'Administração Indirota e res

omiaoiio liquida do papel-1110oda em l 973, foi lle Crf

6 100 000 000,00.

Na verdade, o bruta du emioaõeo

no

Porãm, õ do

••

oxorclcio foi do Crf 9 300 000 000,00.

considerar que, no periodo, ocorreu wu retirada de cr$ .•
3 200 000

ooo,oo.

pectivoa Ministérloa que envi·aram seus Balanços;

PRESIDI!NCIA DA REP0BLICA
Conaolho Nacional do PesquisAs

Em 31 do dezembro do l 97 3, era do Cr$

19 043 113 578,00 o aaldo do papel moeda, conforme

10

d~

MINIS~E!RIO

DA AGRICULTURA

Instituto Nacional de Colonização o Reforma Agr&ria

monstrA I

Comiaaio de Financiamento dA Produção
~ESCURO

Superintendõncia. Nacional do AbAstecimento

NACIONAL

M1io Circulante tranaf!
rido ................ ..

Fundo Fodaral Agropoouiirio
l S04 777 846
MINISTJ!lRIO DAS COMUNICAÇ!!ES

Ellliaaio liquida .So l/4/
/7S a 31/12/73 •••••• , •

11 ·54s

ooo ooo

11 148 777

au

Bmpreaa Braoiloira do Corrdoa e o:all~rrafoa
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MINISTgRIO DA llCUCAçJIO. E CULTURA

MINIST!RIO DA INC0STRIA E 00 COM!RC:IO

Federação. das Escolas P'edo.raia Iaole.daa - Gua.na.bara

FundaçÃo Movimento Brasileiro de l\ltebetizaçÃo.

Instituto llrasileiro do Café
Instituto do Açúcar e do ltlcool

FundaçÃo. Nacional do MAterial Escolar
FundaçÃo Universidade de Bras!lia
Fundação Universidade FederAl do MAranhão

MINIST!RIO DA IND0STRIA E 00 CO~CIO

Fundação Universidade Federal de MAto Grosso

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Fundação. Universidade Federal de Polotas

Superin tendõncia' de Seguros Privados

FUndação Universidade Federal do Ouro Preto

Superintendência da Borracha

Fundação. Universidade Federal do Piaui

Empresa Brasileira de Turismo

Fundação Universidade Federal do Rio Grande
FundaçÃo Univeraidade Federal de .SÃo CArlos
FundaçÃo Universidade Federal de Sergipe
Fundaçiio Universidade Federal de Viçosa
Fundo Nacional de Desenvolvimento dà EducaçÃo

Universidade Federal do Cearii

Superintendência da Região Sul

Universidade Federal de Juiz de Fora
universidade Federal de Minas Gerais

'rerri tório Federal de Rondonia

Universidade Federal do Paraná

'rerri tório Federal de Roraima

Universidade Federal de Pernambuco

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade 'Federal de Santa Catarina
Universidade Federal de Santa llaria
Universidade Federal Rural do Rio do Janeiro
Tri~ngulo

Superintendência do Vale do sãÓ Francisco
Superintendência da Zona Franca de Manaua ·

Território Federal do AmapÃ

Univerti1dade Federal da Para!ba

do

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

Superintendência do Desenvol..)imento da Região Centro-oeste

Universidade Federal de Gciãs

Modicin~

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Departamento Nacional de Obras de saneamento

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

Universidade Federal do Alagoas

Faculdado do

MINIST!RIO 00 INTERIOR

Serviço Federal do HabitaçÃo e Urbanismo
Banco Nacional do HabitaçÃo
Funda9Ão Nacional do !ndio
MINIST!RIO DAS MINAS E ENERGtA
comissão Nacional de Energia Nuclear

Mineiro
MINIST!RIO DO PLANJ!:JAIIENTO E CCORDENAÇJIO GERAL
Financiadora de Estudos e Projetas s .A.

MINIS~ElRIO

DA EDUCAçJ\:0 E CULTURA

Faculdade Federai do Odontologia de Diamantina

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

Agência Especial de Financiamento Industrial

Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais

Colégio Pedro II
Escola Técnica Federal de Alagoas

MINIST!RIO DA SA0DE
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição

Escola Técnica Federal do Amazonas

Escola

~écnica

Federal da Bahia

MINISTWO 00 TRABALHO E PREVID!NCIA SOCIAL

Escola Técnica Federal de Campos

Instituto Nacional de Previdéncia Social

Escola Técnica Federal do Maranhão

Initituto do Prov.id, e Aslist. aos Servidores do Estado

Escola Técnica Federal de Ouro Preto

Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economi&rios

Escola Técni.ca Federal de Qu!mica • Guanabara

Fundo do Aasisténcia o Previdéncia ao ~rabalhador Rural

Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte

Conselho Federal de Bibliotoconomia - Distrito Federal

Escola Técnica Federal de Santa Catarina

Conselho Federal de Corretores de Imóveis - Distrito

Escola Técnica Federal de SÃo Paulo

Escola do FarmÃcia e Odontologia de Altenaa

Federal
Conselho Federal do Medicina Veterinária • o. Federal
Conselho Federal de Protiasionaia de Relações PÚblicas - DP

MINIS~!RIO

DO Ex!RCITO

Caixa de Financiamento Imobiliário
MINISTeRIO DA FAZENDA
Casa da Moeda
Caixa Econõmica Federal
Serviço Federal de Processamento de Dados

Banco Central do Brasil

Conselho Federal do ~õcnicoa do Admin.l.atraçÃo - DF
conselho Federal do Assiotentes Sociais - GB
Conselho Federal de Contabilidade - Gil
conoolho Federal de Economistas Protisaionds - GB
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - GB
Conselho Fod~ral do Estatbtica - GB
Conselho Federal do Medicina - GB
Conselho Federal do Odontoloqia - GB

Superintendência das Emp. Incorporadas ao Pat. da União

comissão Executiva do Plano Recuperação Eoonõmioo•Rural
da Lavoura Cacaueira

Conselho Federal da Ordem doa MÜaiooa do Braail - GB
Conselho Federal de Repreoentantea Comeroiaio - GB
1 C:Onoelho

Federal de Quimica - GB

-328Conoolbo R119ional do Medicina • Acre

Conoelbo Regional do Parm&cia • MT

Conoelbo R11910nal de Contabilidade - AL

Conoelbo Roqional do MedicJ.no Votorin&rio da 9a. Região • M'l'

Conoelbo Rll9ion-.l do Engenharia, Arquitoturo e 1.9ron0111ia

Conoolho Regional do Odontologia - M'l'

17a. R1191ão • .\L

Conoolho Regional da Ord0111 doa Múoicoo do Braoil - H'l'

Conoelbo Ro9ional do Farmácia • AL

Conoolho Regional do Roproaontantoa comorciaia - H'l'

Conaolbo R119ional do Odontol09io - .\L

Conoolho Regional do Aaaiotontoo Sociais da 61. Rogiã,o • MG

Con. .lbo R119i0nal da Orda do~ HÜoicoo do BrA8il • .U.

COnaolbo Roqional do Contabilidade - MC
Conoolho Regional do Enqonharia, Arquitetura o Agronomia

HIIIIST!JUO DO 'I'IWIWIO E PREVIDENCI.\ SOCIAL

da lSa. Região • GO

Conaelbo Rll9ional do Contabilidade - AH
Conaelbo Rll91onal do OdontolO'Ji& -

. MINIS'l'I:RIO DO 'l'JWIALHO ~ PREVIDtiiCL\ SOCIAL

...ic

s;onoolbo Regional do P""""cia - CO

Conoelbo Rll91onal do Biblioteoonoata da 5&. R1191iio - 11.\
Conoolbo Rll9ional da Contabllidade - liA

Conoolbo Regional do Medicina • GO

Conoelbo Rll9iona1 do Corretoreo de Ilaóveio da 9a. R119ião - 8.\

Conoolho Roqional do Medicina Votoriniirio da aa. Região - GO
Conaolbo Regional do Odontologia • GO

Conoalbo Rll91onal do J:n9onh&ria, Arquitetura o AgroiiOIIIia de
la. ft"91ao - 11.\

,

Conoolbo Regional do Aooiotontoa Sociaio da 7a. Rog'iiio - CB

Conoelbo R09iona1 do btat!atica da 5&. Rogiiio - liA

Coriaolho Roqional do Contabilidade - CD

Conaalbo Ra9ional do l'a:micia • DA

Conoolbo Regional de Con:otoreo do ImÓveis da la. Roqião - CD

Conoalbo R09ional do Hodicina - DA

Conaolbo R119ional do Economia Protiaaionaia da la. Roqiiio ·GD

COnaalbo Rll9ional do "-41cina VeterinÁrio de lOa, Região - Di\

Conoelho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agromania da
Sa. Região • CD

COnaalbo Rll91onal do Odontol09ia - DA

COnaolbo Regional de Eatat!atica da 2a. RegiÃo - CD

Conoolbo Regional do Qu!aico
Conaalbo Rll9ioDAl do Rapruentantoo coaorciaia - DA

Conoolbo Regional do Pa1'111icia - CD

Conoalbo Re<~ional do 'l'ócnicoa do Adainiatraçio do Sa. Re-

Conaalho Rc9ional de Medicina Votorinii.ria da Sa, RegiÃo - GB
COnoelho RogJ.onal do Odontol09ia • CB

gião - 8.\
Conoolbo Rll9ional do COntabilidade - CE

COnoolho Regional da Ordoza doo Múaicoo do Brasil - CD

Conaolbo Rll91onal do l:n'ienhario, Arquitotura o Mronomia

COnaolho Roqional do Qu!mica da la. Região - CD

COnselho Regional de Repreaoutantoa Comerciais - GB

da 9a. Regi i o • CE

COnaolho Regional do .:récnicoo de Administração da 7a. Ro·

Conoolbo Regional do l'arlllicia - CE

gião • CB

Conoolbo Regional do "-41cina Votorinária ,da 13a. Roqiiio - CE
Conoalbo Rll9ional do Odontologia - CE

COnaelho Regional do Protiosionaia de Ralações Públicas

Conaalbo Rll9ional do Roprooentantu Comorciaio - CE

COnaolho Regional do Contabilidade • MA
COnoolho Regional de Parmicia - MA

Conoolbo Roqional do :ricnicoo do Adainiatroção de Ja.

Conoolbo Regional do Medicina • MA

Roqião • CE
Conoolbo Roqional do Auiotenteo &ociaia da aa. Roqiio • DP

Conoolho Regional do Odontolo9ia - MA

Conoolho Regional de Bibliotecon01111a da la. Rogiio - DP

Conaelho Regional da Ordem dos Músicos do Braail - MA

COnselho Regional de Ropreaentantoa COmerciais - MA

Conoolbo Roqional de COntabilidade - DP

Conoelho Regional do Contabilidade - M'l'
MDIISTtiUO DO 'l'RAIIAIJIO E PREVIDE:lC:U. GOCLAL

Conselho Regional de Enqonharia, Arquitetura e Agrcn01111a

ConaeU.o ROqional de COrretoreo do Ilaóvoil da aa. Roqiiio - DF
Conaelbo Roqional de Engenharia, Arquitotura o Agron01111a

HINISTI:RIO DO TMBALIIO E PREVIDENCIA SOCIAL

d..

Conoolho Re!JiOnal da En!Janhar1a, Arquit~tura o A9ronomia

l2a. Região - DI"

da l9a. Região • MA

Conoelbo Regional do Eotatlotica da la. Rugiio - DI"

Conoolho Ro9iona1 de Corretoras do ImÕveio da 4a, Re9iÃo - MC

Conoelbo Roqional de Medicina - DI"

Conselho RO!Jional do Economistas Profissionais da lOa, Re·

Conaolho Regional do Odontoloqia • DI"

gião.- MG

Conselho Regional de :riicnicoo do Adminiatração da la. Re-

Conselho Regional de EngenhAria, Arquitetura o A9ronomia

gião • DI"

da 4a. RegiÃo • MG

Conoolbo Roqional de Form&cia - DI"

Conselho Ro9ional do Farmlicia - MG

Conaolho Regional do Roproaontantos Comorcia1a - DF

Conselho Ro!Jional de Medicina - MG

Conoolho Regional do Contabilidade • ES

Conoolho Re9ional do Medicina Votorinliria da 7a. Região - MG

Conoelho Regional do Engenharia, Arquitotura o Agronomia

Conselho Regional do Odontologia - MC

da lla. Região • ES

Conselho Ra!J1onal da Ordem doo Músicos do Brasil - MC

Conoolho Roqional do Farm&cio - ES

COnaolho Regional de Ropreaontantos Comoroiais - MG

Conoolho Regional do Medicina - ES

Conaolhc Regional do Técnicos do Adminiotração da 6a.

Conoolho Ro9ional do Odontologia - ES

Região • MG

Conselho Regional de Representantes Comerciais - ES

Conselho Regional de Contabilidade • PA

Conoolho Re9ional do Contabllidado • GO

Conoolho Rogionol de Economiatao Profissionais da 9o.

Conaolho Regional do Corrotoroo do Imóveis da Sa. Região • CO

Região • PA

'
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-329Conselho Regional <5e Bnqonharia, Arquitetura e Agronomia
15a la. Região - PA
Conselho RO!Jionol do Formicio - PA

COnaelho Regional do EngenhAria, Arqu1totura o AgroiiOIIIio
da 18a. Reg1iio - RN
Con•olho RO!Jional do Odontologia - RN

COnselho Regionol 4e Me4icina Veterinária 4a Ua. RO!Jião - PA

Con•elho Regional da Ordem do•

Conselho Regionol 4e Odontologia - PA

COn•olho Regional do A.. iatontea SOciai• da lOa.

Conselho Regional 4o D\llmica da 6o. R09ião - PA

H~aicos

do Braail - RN

RO!JiÕo - RS

Conselho Regional 4e Roprosantontea COmorciaio - PA

Conselho Regional do Dibliotoconomia da lOa. RegiÃo - RS

Conselho Regional do Técnicos de Administração da 2a.

Conselho Regional da Corrotorca ·do Imóvaia da lla.

Região - PA
COnselho Regional de Contabilidade - PB

RegiÃo-se
Conaslho Regional do Contabilidade - RS
Conaolho Regional do Corretores do Imóvaia da la.

HINIS'l'2Ju:O DO 'l'llllllJWlO Z: PRIIVID!NCIA SOCIAL

Coneolhc R09ional 4e Engenharia, Arquitetura e Agronomia
da 16a. Região - PB

RO!Iiiio - RS
Conaalho Raqional do Economiataa Profisaionaia da ••·
Rogiiio - RS

COnselho R09ional de Medicina - PB
COnaalho Regional de Medicina Veterinária do 12o.
R09ião - PB
COnsolho Regional de Odontologia - PB
Conselho RO!Jional de Representantos COmerciais - PB

HINISTi!RIO DO TRABWIO E PI<EVIDENCIA SOCIAL
Conselho RCCJional da Engenharia, Arquitotura e Agronomia
da 8a. Região - RS
Conselho Regional do FarmÁcia - RS

Conselho R09ional de Bibllotoconomia da 9o. R09ião - PR

Conselho Regional do Medicina - RS

conselho R09ional do ·contabilidade - PR

Conselho Regional do Medicina Veterinária da la.

COnselho R09ional de Corretora e da ImÓveis da 6a.
RO!Iião- PR
COneelho R09ional 4o Zconomistas profissionais da 6a.
Região.- PR
Conselho Regional de .Engenharia, Arquitetura e Agronomia
da 7a. RegiÃo - PR

Conselho R09ional de l"armi.cia - PR

RegiÃo - RS
Consolho Regional do Odontologia - RS
Conselho Regional da Ordem doa Músicoo do Brasil - RS
Conselho Regional de Dulmica da Sa. Regiiio - RS·
Conselho Regional da .Roproaentantoa Comorciaia .. RS
COnselho Regional do Técnicos do Administração da lOa.
RegiÃo - RS

Conselho R09ional 4á Medicina - PR

Conselho Regional de Contabil1cl•d• - RJ

COnselho R09ional de .Medicina Veteriniiria da Ja. Região - PR

Conoatho Regional do Corretoras da ImÕvoia dA lOa.

Conselho R09ional de Odontologia - PR
COnaelho Regional da Ordem doa Húaicoa do Brasil - PR
COnselho Regional de Representantes Canarciaia - PR
Conselho RO!Jional de ~écnicoa de Administração da 9a.
Região - PR
Conselho Regional do Auietontes Sociaie da 4a. Regiiio • PE
Conselho Regional do Biblioteconomia da 4a. Regiiio - PE

Rsqiiio - R:l
Conselho RegionAl do EnqanhariA, Arquitotura o Agronomia
da 13a. RegiÃo - R:l
Conselho Regional do FarmÁcia - R:l
Conselho Regional de Medicina - RJ
Conselho Regional do Medicina Veterinária da 6a.
Regiiio - RJ

Conselho Regional do COntabilidade - PE

Conselho Regional do Odontologill - RJ

Conselho Regionol de Corretores 4e ImÓveis da 7a. Região - PE

Conselho Regional do Ordem doa MÚsicos do Brasil - R:l

Conselho Regional do Economistas Profissionais da Ja.
Regiiio - PB

Conselho Regional da Ropresantantes Comerciais - RJ
Conselho Regional do Contabilidade - SC
Conselho Regional da Engenharia, Arquitatura. o Agronomia
da lOa. RO!IiÃo - se

MINIST2RIO DO TRABALHO E PREVIDnNCIA SOCIAL

Conselho Regional do Nodicina Votorinliria da 2a, Rogiiio - SC

Conselho Regiona,l de Engonharia, l\rquiteturo o Agronomia
da 2o. Região - PE

HINISTtJliO DO TRABALIIO E PREVID2NCIA SOCIAL

Conselho Regional da Farmiicia - PE

Conselho Regional do Odontologia - SC

Conselho Regional de Medicina - PE

Conselho Regional do Ro!!resontantos comerciais - se

Conselho Regional do Medicina Votorin&rio do llo.
Região - PE
Conselho Regional do Odontologia - PE
Conselho Regional do Contubilidodo - I'I
Conselho Reg.ional de Medicina - PI
Conselho Regional de Odontologia - PI
Conselho Regional de Representante• Comerciais - PI
Conselho Regional de ContAbilidade - RN

Conselho Regional do Biblioteconomia da 8a. Região - SP
Conselho Regional do Contabilidade - SP
Conselho R09ional de Corrotoroa de ImÓveis da 2a.
Roqiiio - SP
Conselho Regional· do Eeonomiatas Profissionais da 2a.
Região - SP
Conoelho Regional do Engenharia, .Arqui totura e Agronomia
da 6a. Região - SP

Conselho Regionol do Estot!otioo do 7a. Rogião - RN

Conselho Rogional de Eatat!otica da Ja. Roqiiio - SP

Conselho Regionol do Farmlloia - RN

COnoolho Regional de Modicino - SP

--
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con. .lbo RegionAl de Medicina Veterinária da ta.

.:.scola Tóonioo Federal do Espirita Santo

!legião • SP

Escola Ticnioa Federal de Goilio

COnoelbo Regional de Odontologia • SP

Escola Tlicnica Federal de Mato Grosso

COnaelbo RegionAl de Representantes COmorciaia - SP

Eacola Tócnioa Federal do M1naa Geraia

conoelbo Regional de Técnicos do Maain1otração da Sa,

Escola Técnica Federal do Pará

Região • SP

Escola Técnica Federal da Paralba

COnselho RegionAl do Contabilidade • SE

Eacola .Técnica Federal do Paraná

Conselho Rogional do Medicina - SE

Eacola .Técnica Federal de Pelotaa

COnoelbo Regional do Odontologia - SE

Escola Técnica Federal de Pemlllllbuco

COnoelbo Regional do Ord011 doa HÜaicoo do Brasil - SE

Escola Tiicnioa Federal do Piaui

conaelbo Regional de Representante• Comerciai• - SE

Eacola Técnica Federal c!'e, Sergipe

COnoelbo Regional de Prctiaaionaia de Relações Piibllces -

Escola Superior de Agricultura do Lavras

COnoolbo Regional de Pro!iooionaio de Relaçõea Piiblicaa COnulbo Regional de l'rcti..ionaio de RelaÇões PÚblicas -

MINIS'l'l!RIO DO T.RAIIALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
COnselho Federal de Farmácia • SP

ICINIS'l'tRIO DOS 'l'RANSPOR':'ES

Conselho Regional da Ordem dos Músicoa do Brasil - Acre

Dep&.rtamonto Nacional do Porto• o Via• Navog&veia

COnaelho Regional de Medicina - AmapÁ

Departalllento Nacional da Estrados do Rodog8111

COnaelho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil - Amapá

Dopartalllonto Nacional da Eltradal de Ferro
suparintendõncio Nocionol da Marinha Mercante
MINIST~RIO

contadoria Geral doa 'l'ranaporte•

DO TRI\IlALHO E PREVIDENCIA SOCIAL

COnselho Regional do Medicina - AL

S.A. EZI;preu de ConstruçÃo o Exploração da Ponta

Conselho Regional de Representantes Comerciais - AL

Presidenta COita o Silva - ECEX

Conselho Regional do Economistas Profissionais da l2a,

ED!pr•aa era11iloira do Planojamento do Tranaportea

Regiiio- AL
2 • Relação dai Entidades aue nic enviaram 01

COnselho Regional do lledicina - AL

Balançoa

'

para public:açãoz

Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Bras.ll - AM
Conselho Regional de Representantes Comerciais - AM

Conselho Regional do Técnicos de Administração da lla,

ICINIS'ttRIO DA AGRICULTURA

Regiiio - AM

Instituto Nacional do De1envolvimento Florestal
super.intondãnc.ia do De1envolvi.mento d4 Pesca

Conselho Regional do Ass.lstentos Sociais da Sa. Região - DA

Crupo Executivo para •• Terras c1o Sudoeste do Par&ni

Conselho Regional do Economistas Profissionais da Sa.

Regiiio • DA

CCxapanh1a Brasileira de Am&zo.namento

Conselho Regional de Economistaa

COmpanhia BraoUoira do Aliloento•

Profissio~ais

da lJa.

Região - AM

Elllpreaa Brasileira do Poaquiaa Agropocuiria

Conselho Regional do Farm!icia - AM
Conaalho Regional da Ordem dos Múa.lcos do Brasil - BA

ICINIS'ttRIO DA EDUCAÇlo E CUIJI'URA
l"undayão C.ua Rui B&rboaa

Conselho Regional de Assistentes Sociais da Ja, Rogiiio - CE

PUncSo.çio CentrO Braallei.ro do TV Educativa

Conselho Regional do Biblioteconomia da Ja, Região - CE

Fundação centro Nacional do Aporfoiçoamonto do

Conselho Regional da Economistas Profiss.lonais da Sa.

Poaa2_

Rogiiio • CE

al para Formaçiio Pro!iuional

conselho Regional de Medicina - CE

rund.ação univorsid:r.de do Amazona•
Faculdade Federal do

~ganharia

da Universidade da

Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil - CE

!!

Conselho Regional de EconomistAs Profissionais da lla,

barl&ndia

Rogiiio • DF

Faculdade da Ciincioo Agr,riaa do Par&
Univoroidodo Federal da Bahio

Conselho Regional da Ordem dos totüsicos do Bras.ll - DF
Conselho Regional da Ordem dos 1-IÜsicos do Bras.ll • RS

MINIST!RIO DA EDUCAçlo E CULTURA
Dn1veraidado Federal do Espirita Santo

Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Bras.ll - GO
Conselho Rogional do Bibliotoconomia da 7a. Roqiiio - I:D

Un1veraidado Federal Fluminonae
Universidade Federal do PAri
Univeroidado Federal do Rio de Janeiro

MINISTSRIO DO

~'RI\IlALHO

E PREVIDENCIA SOCIAL

Conselho Regional de Medicina - GB

Univeraidado Federal RUral de Pern4111buco

Conselho Regional de Assistentes Sooiais da 2a. Região • MA

Instituto Nacional do Cinema

Conselho Regional de

Eocola Paulista de Medicina

Conselho Regional do Bibliotoconomia da 6a, Regiõo - MG

M~dicina

,. MT

Escola superior de Aqricultura do Mosaoró

Conselho Regional de Qu!mica da 2a, Rogião • MG

Eocola Técnica Federal do CoarÁ

Conselho Regional de Asaistentes Sociais da la, Regiiio • PI\

Escola Tóonioa Federal 'Colso suckow da Fonaooa' - GB

Conselho Regional de Biblioteconomia da 2a, Rogiiio - PA

i
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-331Em nenhum in•tante tornou·•• "leitura difl

Conselho Regional de Modioina - PA
Conselho Regional ela Ordem doa Músicos do Bruil - PA

dil", porque aoube temperar aatiafotoriamente a aridez

Consolho Regional do l'Arm&cia - PD

fr.Íezo do dadoa e número• com agradáveis e intero•aantea

•

Conselho Reqional da Ordem doa Músicos do Braail - PD

comentiri,oa sobro problema• do natureza técnico-~rc;ament!,

Consalho Roqional do Eotat!stico da 4a. Rogiiio • PR

ria•fina'!caira e/ou econômica, de cujo maior e

Consalho Regional do Estat!atica do 6a. Rogiiio - PE

val contéxto não se podo maia apartar.

conselho Rogionol da

Or~om

doa Músicos do Brasil • PE

E niaao ji antec.ipamoa noaaa

inaepar,i

plena conco!

Conselho Ragional do ou!m:Í.ca da la. Região - PE

dincia com o conteúdo do Relatório o noaaa aprovação

das

conselho Rogional do Representantes Comerciaia .. PE

conta" do Senhor Preaidento da República, ret'erentoa

ao

C6nsalho Regional do TÕcnicoa do Adm1nistruçiio da 4a.

oxorc!cio do l 973.

Região • PE
consolho Regional do Farmiicia - PI

2 - Sobro o Parecer do Tribunal de

COntas

conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil - PI

da UnJ.io. dado om cumprimento ao disposto nos

conselho Regional do Mod1cina - llN

19 e 29, ao art. 70 da constituição, conaidoraiTIOa correta

pa.ri.qra!os

conselho Regional elo Rapresentantes Comerciais - RN

a parte onde, expoaitivamente, analisa aa contas

conselho Regional do Medicina - Rondonia

tadaa, salvo uma ou outra passagem, das quais

conselho Regional da Ordem doa Músicos do Brasil - Ronclonia

ligeiramente, embora respeitando seus pontoa•de-viata.

conselho Regional do Medicina - Roraima
conselho Regional do Economiatas Profissionais da 7a.
Região -

Entretanto, regilltramoa aqui nossa

voomon

p~lo

Min1•-

te rapulsa ia cr!ticaa toitaa

se

apre••!!.

divergimos

Excelent!stiimo

tro Relator daquela Tribunal sobre a poUtica adotada P!.

Conselho Regional de Farmlicia - SC

lo então Governo brasileiro, particularmente no campo eC2
nõmico.·

MIIIIST2RIO DO 1'RASALIIO E PREVIDtliCIA SOCIAL
COnaelho RO!Jiona.l ele Medicina • SC

A noaao ver, a colocação do problema

conaelho R09ional ela Ordem 4os Músicos do Brasil -

se

imprecisa, incorreta e indevida.

conaelho Regional de Asliatontos Sociaia da 9a,

foi

Indevida, sobretudo, PC!:

que ultrapassou oa limites constitucionais da compotincia

Região - SP

daquele Orgão, que á a do um pronunciamento meramente

a,g

conselho Regional de Farmiioia - SP

xiliar o fundamentalmente técnico, no plano contÃbil o O!,

conselho Regional da Ordem doa MÚsicos do Brasil - SP

çamentÃrio.

COnaolho Regional de Qu!m1ca da 4a, Regiiio - SP
conselho Regional de Fmiicia - SE

A propósito, lembramoa o discurso que fil!
moa, rebatendo aa cr,{ticaa então formuladaa, cuja !ntegra

CONCLUSltO

euti publicada no DiÃrio elo Congreuo Nacional, soçiio II,
do dia 15 do maio de l 974, pÕginaa 1 459/l 466.
Felizmente, parece que a opin1io do

Ao completarmos nosso trabalho nio deixarg,

moa escapar a oportunidade de uma palavra final sobre

o

Ralatõrio da Inspetor1a Geral 4o Finanças 4o Miniatir;l.oclo

ilus-

tro paroceriata á aolitiria o foi produzida a titulo

gr!

tuito, aob uma Õtica pessoal e bAstante aubjetiva.

Fazenda, sobre o Parecer do Tribunal de COntas c:Sa Uniio e
3 - Por Ül timo, a palavra de certeza e co!!.

sobro. aa tondinciaa e perspectivas da economia braailei -

fianç:a no futuro da economia braaileira.

ra.

.l - Fazemos questão de elogiar o
rio

orçamento e a 1itua9ão da adm1niatraçiio financeira

Sempre dif!coJ.a são as tentAtivas do prov.!,

Relató-

c:Sa Inapetoria Geral de Financtas, sobre a oxecuctão do

fedo•

aio.

tir da• tendinciaa observada a.

Apreaenta&> de foma 1i.mple1, nbjetiva

e

discreta, o Ralatório tratou do a81unto coa fidel1dada a.!!.
m.trivel.

oa· pequenoa aonõoa que apontamos, noa momentos'

extornaa.

PA!:

reaidom

Antea, rovelAIII apenu a falibilidade humana, pua não

ao

a regra.

o i a JOOtéria do Relatório.
-

COnatatomoa

-

o 4aqui ate!

o Acerto doa números aproaentac:Soa, a carroção

1

doa quadros, gráficos o intorma9Õ11 ostat!aticas, bom co•
mo a oxati4Ão das conclu1õea um1 tidu a ca4a pas10 elo R!
lat6rio.

TodAvia, a timeza da pol.ttica interna o ACOl!!

tivaa.

e pacifica
aante

a inflaç:io,

" continuação do combate 'i~ci•!

com vlataa i roduç:ão da taxa intlacion!

ria a limitei quo 1ojam compat1veia com aa motas do
se a forma correta i ologilivel, maia ainda

1

tAnta evolução do nossa economia autorizAm algumas eatim!

nec~aaãrioa, nio contaminaza a.balolutamente o seu conteúdo,

tamoa

Aa dificuldades

no comportamento aleatório do t'atoroa e circunatinciaa

ral.

fugir

Mas, é poaa!val uma projeçiio de resultados, a

cre!

cimento econõmico, moamo com a vorit'icaç:io poas!vol da
nexproaa.tvo e evoatuo.l reaJ:duo.
01

!

Reconheça-ao, porém, quo

obaticuloa atuaia aio imonaoa, considerando o clima de

inflaçiio mundial,
Baaa oeri a grand~ batalha a ser travada a
curto e m&d.t.o prazos,

-332NesH tant1c1o, a açlo govarnaunul prOC'W"arÁ unter

•

dos internacionais. Pod...os esperar que tonhaaos concliç!Sos

mAil

r1g1dez. na exeC'\&Çio OI"'ÇAMZSúrí• •• todos os setores 4.1 adalnistra•

CQOpeti tivas, se os pai ses co. qu .. CQOpet:LJoos, UIAIII enlll"(li&

çio púbUe., • fia c1e rec1ona11&&J" ainda a&il 0.1 1nvett1Mntos, re.!

litera para a p:roc!uçlo de siailares.

1'&1:1'2

tr1ngln4o-oa co. rigor &baoluto àa pr1or1cl4o4aa aaubelec1du.
Sobretu4o, entlo,
P&ralol&Mnta, 11a1tu-..... • oxp•:>r.Io IICIIoÚl-14 e
eNd1to • n!wl c!eMJ,wla, ala elo odo;lo ele outru aodldoa
Mnte ~untei,

DO· Of!n

oper.!

l&&l"ket.

obJ!

uvot 4•••1tYD1V1Mn:Jtt•• pr1ar1tÚ1os.

t.

JN1do4e, co. •lli•M aapec1al ao probl ... do ro4fotrlbulçio do r•nc!o,
tNtÁrloa • 4e or.auos saat:r"wMntoa onnont••· tA1J co-o o

•te.

Altas de proço, mais ainda

çlo que depend'"' de in.,.os .Pet:rolíteros, enquanto usenos monos

i!!

suaos petreliteros para a tabricaçlo desses p:roc!utos, diante

de

nossa conjuntura enlll"(l6tica, uis bAseada na energia hic!r.!ulica

com a crise do Orion to H641o '"" quo o ... bArgo cons.!
gulu altas ruperiorea a <100% • Monos do 3 anos, po4e-so
esperar

tr!

rcrs,

energia ""to,.. derivada do potr6leo.

do ter grandes tontea de energia hiclrAuliea, !liAS n!o pod01110s
ciloonto.

5o to.os IOCIOI Atingidos pela crise JOonetAria que

inclistinto.ante, quer intenoeclil.rios co.o 01 de conSUIIIo.

a.an.ac"l'o ostra.ngelra. h'aUc&Nnte todos oc países 10

pois, de

r.aa.ru. dÁ r-.aloeatJo de fatores 1n.flac:tonara.os quer lo ~ P!

tã

cap.ac1dade para

de 4e

p.dt'lo d• valor quo Mndo o 4G •ua

ao.cs., ;

e~

•• &ltOI 4e proço para as •erc:adorias menos essenciais.

JllaOe<Sa

se qu......, continuar o processo de c:resc:Lloento.
4eponde de

Cate, ~nfelS lNnte, é .a 4efo1 to 1nerente •o

c:Sal o t.avorÁvol aos

C'OIIO

lnttJ'\UIO'nto

1111

o c:resc:Lloento

nbero de variAveis llui to grande, quo se JIIOc!itica
s2

ess~

4a procura oteti va globAl ,.. que os proços de mercadorias

n2

ciais, jog&m com os proços do mercadorias nlo. tio essenciais ,mas,
UlbAs derivodas de industrias que se cliversiticUI para garantir

OPEP

o ""'p:rego.

o de novos p•[ MI Sn4ependontas que, nÃo tCMMndo Alnda pArte
MJ dec:uCSos 1nternac1onass, jÁ as aochtic4B e

e.!

tiaticac!a e c!ir1gida a mercados estreitos e depende de ampliação

vaa torç•• nos organu..os nac101\1i 1, torç.at coao o poder e•!:

g.nt• 4• barganM do própr~o Brasil, dtt c:a.rtá1s como a

pois,

ç!o 4e capitais, depende da cliversiticaç!o do inc!C.Strias jA

PA!:.

J' deunvolv14os, até o advento de

t,

bAstante eom o advento da criH pot:roútera. Depon4e da illport!_

pró-

que .. eat.Í procur.ando conwrt.a.r c011 o• Da.rcn-

tot ltpecla1t do Saque, lUilHÍo:n uuc1oa

1111

IMcialic!ade co. a pouca compressibilidade do Balanço Comercial,

c!at op.r.açi!.t snternacton.au.

li at•u

b&bilic!ac!e •llito gNI".c!e para c!irigll' e administrar

convenienteconlid.....,...selllais a comploxic!Àde do conceito de

.. aao

t&AbÕn a

IIII&

conjunto rigoroso ela •eclic!os pAN prevenir ou, ao monos,deslocar

pi"''C\\-

ru o ,_,wU{brio lntcrno de suai IU\ançat através do

t

esperar que o preÇO ela gasollna c:oatinuor.l. c::resca -

4o, ua n• toclos os produtos serllo igua!JIIente Atetac!os pelo a.!!

r.acSon..l, A •louva pol!tsca do u.natençlo do ua adctquad.o n!

r,...nta.n&So dli1C\l14a4et intorn.ss.

M

•ento. t neste. ponto que queremos salientar que o governo d"P"!!

v.l 4o -~o' i!a p..ag&Nnto q~• •:-• •trlt.ulcio do FMI, pr•tic!
•nte etvaacu-N qua.Mo pal MI, 1:01110 01 lttados. Unldot,

exterior

6 relativMC~te bAixo) 1 40% do petr61ao que IISAlloo, clirigo-se
ao !Knsporte c:ujo custo, natllr&l.Mnto, Ateto tocloo os p:roc!utos

:o M<.&.r.!u.o -!e COAlTolo .!o •1ot 4o P•QUMtHto • nlvol 1nt•!:.

~rouv•

n.!

gar que dopand•os •uito do potr6leo para continuar nosso c:res-

ba-. ••11• r.a cr1açlo 4e ncwoa l.nttr\Uaentos.

to 4eau p.rwp«r-lva, t•r'\1'11101 c;u• pr"'C'Urar ev1 t&r a u•posta-

prio

de

DidUios que t ...os a sorte

outrOs paisos (porque nosao c:ootic:iente de eom"'=io

~lo 4a

que

prod~

altu rucesliV&J 4os produtoa naqueles paises que depene!'"'
a VOf'l Ut1llt.ac1a devuá tU eon t.!,

a&Ja 101"(.1o 4we:t"• N baM&r no .tpc:"tetco.a.nto dos MCanlaaos

r:s,

AI

loc:alisa.r no exterior e nas Area1 de

c:onu1bu!

çio do pouparw;o externo, porá cond1c1......S. o """ •pl1açio o

A po l f hca Nl&J"1al a

I OICAIIet., pod-••

• • - nlo independente do petr6leo.

te..,o, IG".á ...nudl a 1n41sp•nÚvel

Ao . . no

1gua.!,

IIUÜ~nçio c1e %)atx.a• uus da Juros e

C'c.o •

controle 4a 11qv14e' elo siataa, através cS.. eont1nuic1.1c1e das

ç3-s ef1c:S.ntos

de

sarA, portanto,

ln-

11111

verdadeiro exerc::l.cio econom6 -

trieo, dispersar e cont:rolar u elwaçiles de preços elos

fluttnC'la• polo poder do proteStQ.

deriv!_

dos de petr6leo, de mo4o que, os p:roc!utos essenciais de •arcado
Ho11~ tonudo, devarÁ ter pera1.sdvo1 eventuau 1se!!

ções ou

••ao

subdd1o1 i.s 1.-porucões estoneu.u ao

amplo, não sejam os mais atingidos e as indústrias c!inlmicas que
dependem de cliversitieaç!o para olevaç!o de

nosso

çõas adctquadas i.

deunda

portoç!o '"' exec:eaao e a

do

~utançlo

produtos

d~

produção

tenhall

reflexo positivo sobre o PIB e nlo sejUI prejuc!icaelas ao
de causar a c!iminuiçlo elo emprego. Salientamos que ossa

proces'o de cretclaento eeonõ.ico, boa CDIDO u~or as llml ta-

e!

c!oa contrOles noa n!vais ger&il

ponto
c!imi

nuiçlo, viria 0111 outros temos, diminuiroa procura de bens

e

serviços essenciais e atingir o pac!rlo elo vida da população, com

de proços.
POr outrO lado,apeiiU' de que dworlo ser
os incentivos pAN a Ol<p4l\Sio do nossas
pouivel que se repl ta

IIII&

IIIAntidoa

exportoçl5es, nlo

ser.!.

nova &lta 4e preÇOs do nossos p:roc!utoa

reflexos negativos para a economia nacional.
Desse quadro adverso ou pelo menos complicado
derivam medidas governamentais apArentemente .u-risca.das como

a

no Mr<:ado •un41al, o que in4uzirA nosaa1 exPortaçlSes a registrare

do apressamento da pesquisa petrolitera, pa.ra futuro desafogo da

incl"'OIIontos interiores aos ocorrido•

Balança Canercial e, quiçá, do pr6prio Balanço de Pagaman tos,
viemos a exportar petr6leo.

haja uma :retraçlo da dllllllllela externa,

111

1973.

\IIII&

Has, desde que

escauez do oferta

nlo
exter

na favorecer.l nossos produtos.
N&t\.lralmento se essa escassez se localizar

Por outro lado, a escassez de alimentos no
naqueles

p:roc!u tos similares aos que pretand0111os exportar, paro os quais

jA

t0111os concliçiles ele p:roc!uçlo 0111 concliç!Ses de concorrência internaci.2
nAl. Como essa 6 uma Area que depende de es trai tos controles
produtividade e incentivos governamentais, IOIZ'ia perigoso

de
base-=:

mo-nos numa vislo de mercado muito otWsta.
Vorc!ado 6 que o Governo nlo subsidia exatamente
exportaç~es,

cado mllllldial, que se avizinha, levará as autoridades

se

me!

governam"!!

tais a desenvolver esforços prioritários para os se tores
agri
cola e de abastecimento, provavelmente nas regii5es mais atrAS!,
das e de bAixa produtividade, o que incorrer.!. numa redução
na
8ntase dada anterionnonte no processo de industrializaç3o,
Brasil
Nesse contexto, é fácil advinhar que o
CUI11prirá etieien temente as metas traçadas no II Plano Nacional

as

mAs ado ta uma politica agressiva de conquista de more!_

de Desenvolvimento, mantendo o crescimento econemico no
ponto 6timo.

sou
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A inflação encima o rol dos "pontos vulneráveis", com o
destaque de sua repercussão no custo de vida do povo.
Utilizando dados de "Conjuntura Econõmica", ressalta o
Comissão de Finanças, somos pela aprovação do presente Projeto de
preclaro Relator que "todas as previsões falharam, niio obstante os
Decreto Legislativo.
esforços, por vezes contraditórios, do próprio Governo",
~o nosso parecer.
Ainda sob esse mesmo item (inflação) c se reportando à Bolsa,
Sala das Comissões, cm 27 de novembro de 1975. -Amaral
assevera Batista Ramos:
Peixoto, Presidente- VIramo T'vora, Relator- Saldanha Derzl Henrique de La Rocque-' Mauro Bennldes (com voto cm separado)
"Tudo isso aconteceu sem uma palavra de advertência
-Roberto Saturnlno (com restrições com rclaçlio nos itens 2 c 3 das
das autoridades financeiras, no momento em que todo o
Conclusões) - Ruy Santos - Hehfdlo Nunes - Leite Chaves, com
interesse do País c do Governo só podiam consistir cm
restrições - Heitor Dias- Mattos Leio.
fortalecer essa captação de poupança particular, para fins de
desenvolvimento."
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR MAURO
Estudado, sob novas facetas, o desenvolvimento nacional,
BENEVIDES:
esclarece o digno Relator que outro de seu aspecto negativo é o
A apreciação das contas do ex-Presidente Emnio Garrastazu "crônico problema" dos descquilfbrios regionais, merecendo, por
Médici, pertinentes ao exercício de 1973, cfctuada por parte do outro lado, menção especial o descompasso sctorial, notadamcntc
Tribunal de Contas da União, vem suscitando controvérsias de entre a agricultura c a indústria.
natureza conceptual, cm razão do exame procedido, sob vários
E adverte, cm torno disso, de forma contundente, ao interrogar:
ângulos c não apenas especificamente o contábil, pelo relator do
"Como pretender que o Brasil seja, na melhor acepção
processo respectivo naquela Corte, o ilustre Ministro Batista Ramos.
da frase, um Pa!s desenvolvido, de sadia economia, se o
Recorde-se que, gradativamcntc, a sistemática de atuação dos
desnível cptrc as suas atividadcs da cidade c do campo, ao
Tribunais de Contas tem-se ampliado e se revestido por isso de
invés de se atenuar, aprofunda-se?"
importância sempre crescente.
A redistribuição de renda, a dívida pública mobiliário interna c
Anteriormente, a grande controvérsia que imperou no
observações
sobre os tributos federais 'incluem-se entre as críticas
julgamento das contas dos administradores dizia respeito às
que scq!Jcnciam o Relatório, as quais devem ser acolhidas como
características do Parecer, o qual, durante longo tempo, possuía
exclusivamente cunho enunciativo. Na última década, contudo, "sugestões" de "caráter construtivo".
Tão logo foi conhecido o Relatório Batista Ramos, as
passou a predominar a orientação de que aquela peça deveria ter
expressa conotação opinativa,, servindo fundamentalmente para lideranças político-parlamentares, pressentindo a sua ressonância
junto à opinião pública c os círculos administrativos do País,
instruir a decisão, em última instância, das Casas Legislativas.
Já sob essa diretriz doutrinária, acolhida pacificamente, tem iniciaram um largo trabalho de contestação, que se arrimou,
ocorrido o julgamento das contas do Poder Público, com inicialmente, na tese de que aquele Documento extrapolara as suas
desdobramentos mais elásticos, que se estendem a aspectos outros, limitações tradicionais. cnfocando matéria pertinente à faixa de
atingindo a avaliação objetiva dos resultados alcançados pela exclusiva competência do Poder Legislativo.
Além do debate travado no plenário das duas Casas do Congresadministração e estimando-se-lhes o cfetivo rendimento, com a
so, declarações foram inserias nas colunas dos jornais, emprestandomensuração do verdadeiro grau de sua eficiência.
Aliás, o Ministro Golbery do Couto c Silva, antigo integrante se, deste modo, um extraordinário dimensionamento à defesa da
do Tribunal de Contas da União c hoje guindado à Chefia do linha económico-financeira adotada · pelos Governos da fase
Gabinete Civil da Presidência da República, filia-se a esta corrente, revolucionária.
No Senado, coube no Senador Virgnio Távora, como o mais
quando preconiza:
categorizado porta-voz do Governo, no que tange ao assunto,
"0 controle a cargo do Tribunal, ao contrário, politica- oferecer embargos à opinião de Batista Ramos, fazendo-o na Sessão,
mente neutro, deve ser um controle sobretudo técnico, com de 14 de maio de 1974, ao discursar como Líder de sua bancada.
largo apelo à quantificação, e mesmo à computação
Em nome do MDB, o Senador Nelson Carneiro, citando
eletrõnica, desdobrando-se cm três perspectivas intimamente textualmente o Ministro Wagner Estclita, aparteou-o justificando o
entrelaçadas- a jurídico-legal, a contábil em strictu sensu e a posicionamento do Tribunal de Contas:
pragmática, que avalia os resultados, de fato, alcançados pela
Eis a citação, lpsis llterls, ressaltada, na ocasião, pelo
administração pública, comparando realizações c projetas, . parlamentar do MDB:
execução e programação, para medir o rendimento c a
"O cumprimento do preceito Constitucional, esclarecido
eficiência dos agentes públicos, entidades e pessoas."
pela Lei Orgânica do Tribunal, implica, portanto, não apen,as
O Relatório,. assim, de autoria do Ministro Batista Ramos,
no registro dos fatos assinalados, quanto à receita e quanto à
concluiu por uma série de itens que enfeixaram críticas à. atuação do
despesa, senão que também numa "apreciação.gcral sobre o
Gov,rno Federal no período administrativo de 1973.
cxerc!cio c a execução do orçamento",
No Parecer Prévio, entretanto, há recomendação para que
A elaboração do parecer não se deve limitar, dcstarte, à
sejam aprovadas as contas do Presidente, relativas àquele exerc!cio.
verificação objctiva e fria de algarismo, impõe, demais disso,
As críticas alinhadas pelo Relator repercutiram, na época,
uma parte crítica exigida pela referida apreciaÇão geral."
intensamente, nas esferas político-administrativas, não apenas pela
O afã contestatório, de que se incumbiu o Vicc-Lfdcr da
autoridade do seu autor, mas, igualmente, pela elevação e
Maioria teve continuidade, ná esfera desta Comissão, quando lhe
percuciência com que foram formuladas.
foi atribuída a responsabilidade de relatar o processo, que tantos
Ao enumerá-las, enfatiza o atual Presidente daquela Corte:
comentários despertou nas áreas técnicas e polfti~as da Nação.
"A bem da verdade, entretanto, pois que só ela nos
E S. Ex•. ao replicar as críticas do Ministro Batista Ramos, o fez
libertará, sentimo-nos no dever indeclinável de registrar os
de
maneira
reconhecidamente incisiva, como se vê às fls. 183: ·
pontos vulneráveis da Política Económico-Financeira do
Governo Federal, no exercício de 1973, e nas suas correlações
"Entretanto, registramos aqui nossa veemente repulsa às
com as demais fases do Terceiro Governo da Revolução."
críticas feitas pelo Excelentíssimo Ministro relator daquele
Â vista do exposto c no âmbito da competência especifica da

,.

-334modificação da pauta, com crescente participação de produtos
industrializados; o resultado da execução de caixa do Tesouro Nacional, que, há longo tempo com denclts, apresentou neste ano,
superavit signifiçativo -são os melhores indicadores apontados pelo
Relatório cm foco, para evidenciar, no que estamos de acordo, o
E arremata, no mesmo tópico, o Senador Virg!lio Távora: bom desempenho ccondmico-financeiro do Governo do Presidente
"Felizmente, parece que a opinião do ilustre parcccrista Médici.
Se a esses êxitos, acrescermos a fcbricitantc atividade industrial
é solitária e foi produzida a titulo gratuito, sob uma ótica pesimprimida ao Pais, a expansão no setor "Transporte c
soal c bastante subjctiva."
Comunicações", c os "Programas Especiais" (fls. 36 do Relatório),
Classificar de solitária a opinião do Ministro Batista Ramos é teremos descrito o elenco de realizações do Governo Federal,
injustiça flagrante, pois as objeçõcs sustentadas pelo Presidente do produzido, cm ponderável parte, no cxcrcicio de 1973. (Cf. o
TCU foram, na época, endossadas, exuberantemente, no Senado e Capitulo de fls. 8 do Relatório.)
Câmara, por representantes do Movimento Democrático Brasileiro,
A bem· da verdade, entretanto," pois que só ela nos libertará,
quando enfocaram a conjuntura econõmico-financeira vivida, a sentimo-nos no dever indeclinável de registrar os pontos vulneráveis
qual, em alguns de seus aspectos, continua a projetar-se na da Politica Econômico-Financeira do Governo Federal, no cxcrcicio
atualidadc, com conotaÇões igualmente sérias.
de 1973, c nas suas correlações com as demais fases do Terceiro
Ao reconhecer a inestimável relevância do Relatório Batista Governo da Revolução.
Ramos -. também sob o aspecto doutrinário, no que concerne à
A
amplitude da apreciação cfctuada, que haverá de predominar,
doravante, no trabalho daquela Corte -, votarei, nos precisos
A inflação é o primeiro deles, devido à sua repercussão no custo
termos da presente Declaração, pelo acolhimento do Parecer Prévio.
de vida•do povo. ~ fato indiscutível que não há, no Brasil, um indice
Sala das Comissões, cm 27 de novembro de 1975. -Senador de custo de vida nacional, não importam as causas. E pouco
Mauro Beamdes.
interessa saber à Nação que a inflação fora de demanda c é agora, de
Tribunal sobre a politica adotada pelo então Governo
brasileiro, particularmente no campo ccondmico.
A nosso ver, a colocação do problema foi imprecisa,
incorrcta c indevida."

ANEXOS AO PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS,
SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE
1974 "APROVA AS CONTAS DO PRESIDENTE DA REPOBL/CA. RELATIVAS AO EXERC!C/0 DE 1973"..

custos ...
"Conjuntura Econõmica", de fevereiro, registra os seguintes custos de vida c índice geral de preços com aparente melhoria c gritante disparidade:

ANEXO I - CONCLUSÕES DO RELATÓRIO DO MINISTRO BATISTA RAMOS QUANDO DA APRECIAÇÃO DAS
CONTAS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVAS AO
EXERCICIO DE 1973, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO.

CUSTO DE VIDA

1972

ANEXO 11 - PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR
VIRGILJO TÁVORA SOBRE AS CONCLUSÕES REFERIDAS
NOANEXO I.
ANEXO 1- CONCLUSOES DO RELATOR/O DO MINISTRO BATISTA RAMOS QUANDO DA APRECIAÇÃO DAS
CONTAS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVAS AO
EXERCIC/0 DE 1973, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO.

CONCLUSÕES
A Prestação de Contas da Presidência da República, objet 0 do
Relatório que vimos de analisar, somente poderá ter significado se
posto cm confronto com o Modelo Brasileiro de Desenvolvimento,
que reproduzimos, cm súmula, no principio deste Relatório.
· Sim!, porque essas contas consubstanciam-se no Orçamento de
1973, e este, no Estado Moderno, como é o brasileiro, constitui não
somente documento de natureza financeira, que trata da obtenção de
meios para os fins da administração, como também espelho refletor
das opções governamentais, que, por isso mesmo, lhe conferem a
caractcristica denominação de Orçamento-Programa.
" confronto, a nosso ver, é, cm suas linhas gerais, favorável ao
Terceiro Governo da Revolução de 1964, pelo menos naquilo que se
refere às linhas mestras da Politica Econdmico-Financcira, espinha
dorsal da administração pública, a cujo aspecto nos teremos de
limitar neste exame, ressalvadas breves incursões cm algumas áreas
da Administração.
A taxa de 11,4% de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB), cm 1973; o fortalecimento das atividades voltadas para o sctor
externo, assegurando relações com o exterior cm nivcis benéficos
para o Pais; os resultados do critério gradualista de combate à
inflação; o volume de exportaõcs brasileiras, c também a

A

17,48
16,40
14,00
18,75
18,12

São Paulo
Belo Horizonte
Guanabara
Florianópolis
Porto Alegre
BRAS! LIA

1973
13,96
13,00
13,70
16,70
21,12
23,00

"O indicc geral de preços, por sua vez, cresceu de 16,2 c I5,5,
nos conceitos de oferta global c disponibilidade interna. Os
componentes desse indicc apresentaram o seguinte comportamento:
o indicc de preços por atacado, calculado sob esses mesmos
conceitos, aumentou cm 17,8% c I5,9%; o indicc do custo de vida
(preços ao consumidor) na Guanabara elevou-se de 13,7%; e,
finalmente, o indicc de custo de construção (também na Guanabara),
subiu 21,1%."
Curioso notar que todas as previsões falharam, não obstante
os esforços, por vezes contraditórios, do próprio Governo.
O pior, no caso, é que esses indiccs, além de haverem ultrapassado prévias estimativas, são resultantes da contenção excessiva de
preços praticada nos últimos meses de 1973, quando se registraram
tabelamentos artificiais c subvenções. E as conseqUências dessa
polftica ainda se estão desdobrando nestes primeiros meses de 1974,
com nito pequenas apreensões do atual Governo.
Ainda quanto aos indiccs apontados, importa lembrar que,
conforme explica lealmente a publicação citada, "são do tipo dos
relativos cm cadeia, os quais, como se esclarece nessa matéria, são
influenciados pelos número de periodos e pela variância de preços,
estando sujeitos, ademais, a muitos outros condicionamentos, tais como número de itens incluidos cm cada indice, número de informantes cfctivos para cada item e grau de homogeneidade das
ponderações utilizadas".
Em conclusão: "os indices de preços (como cm última análise,
qualquer número indicc) estão sujeitos a fortes influências de grande
número de fatores e, por mais cuidadosa que seja sua elaboração,
têm que ser encarados como medidas aproximativas dos fenômenos
inflacionários, sujeitas a importantes margens de desvio".
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-335Tudo o que vimos de expor, leva-nos a admitir os índices
referidos ~om justificada caute.la, senão com o ccticismo com que o
povo. e ehtcs o recebem. E, 1sso nos conduz a supor que sejam
superiores àqueles que são anunciados, malgrado a idoneidade das
suas fontes.

conta-corrente, no exercfcio de 1972, c de 2,3 bilhões de dólares, em
1973, ao todo 4, 7 bilhões de dólares, ou 30 bilhões de cruzeiros,
aproximadamente. Entre 1971 c meados de 1973, o crédito, no
território nacional, aumentou de 50 bilhões de cruzeiros. Mais da
metade, proveniente do exterior, o que veio rcalimcntar, entre nós, o
Dissemos que as previsões sobre a inflação haviam falhado não processo inflacionário (vide letra E, fls. 136).
Além do agrava!llcnto da inflação, o endividamento externo
obstante os esforços, por vezes contraditórios do próprio Gover~o.
Achamos que as autoridades responsáveis do setor financeiro ativou ainda mais a Política de Comércio Exterior. Porque eram crescentes os nossos compromissos, vimo-nos na necessidade de alimen·
não podiam ignorar que o desenvolvimento económico tende
naturalmente, a pressionar a demanda dos fatores de produção e: tar, com maior intensidade, a Balança Comercial. Exportar, exportar
dessa forma, a produzir inflação. Se se proclama, alto e bom som, -eis, então, o lema que chegou a popular~zar-se entre nós, a ponto
como o faz o PND e outras versões governamentais, que o dcsen· de alcançar os programas P.opulares de Rádio c Televisão.
A corrente exportadora, todavia, dada a vcJ'ocidadc que se lhe
volvimento brasileiro tem de ser acelerado, será muita ingenuidade
supor que isso possa acontecer, sem provocar a contrapartida de imprimiu, acabou por determinar a escassez de carne bovina, óleo de
uma inflação também acelerada. Como provocar-se a causa e rene- soja, etc... com as suas fatais pressões sobre os preços.
Vale lembrar que a ênfase dada ao comércio exterior culmina
gar-se o efeito, quando se reconhece a equivalência entre os elementos de ambos?
com as isenções do IPI e ICM, c a ausência da Receita Trib,utária do
Assim, após as "Diretrizes Gerais de Política Económica" e do Imposto de Exportação, que figura, no quadro de fls. 109 do Relató·
"Programa Estratégico de Desenvolvimento" (PED), que compo- rio do Sr. lnspetor-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda,
riam o "Plano Trienal de Governo" para o período compreendido relativamente ao ano de 1973, com a cifra apenas simbólica de uma
estimativa de arrecadação de Cr$ I00.000 para uma arrecadação
entre I968 e 1970, definiram-se como metas básicas do Governo
além do prosseguimento no combate à ·inflação, o desenvolvimcnt~ cfetiva de Cr$ I 16,00.
Tentativas foram feitas para atenuar as distorções decorrentes
económico e social, com ênfase na elevação do nível da atividade
económica.
da dívida externa, invocando-se a relação, de natureza contábil,
O diagnóstico da economia contido no Plano verificara que, entre a dívida líquida c.as exportações, cm I973, o que produziria um
atacar a alta dos preços pelo lado da demanda não possuía mais coeficiente de segurança perfeitamente razoável.
A questão, posta nesses termos, porém, não apresenta nenhum
eficácia, porque tinha já como causa principal, não o excesso de
procura sobre a oferta, mas os custos de produção elevados. Surgia sentido. O que interessa não é saber se teórica ou contabilmente, a
expressão numérica da relação dívida liquida exportações é ou não
novo lema: combater a inflação de custos e não de demanda.
razoável, c sim verificar os seus efeitos sobre o processo inflacionário
Mas, evidente que o combate à inflação de custos se dá com
cm marcha, sobre que economistas c financistas dos mais idóneos
raciona~zação e aumento de produção c produtividade, c não pela
contençao da demanda, como vinha sendo feito. Com este enfoque e não alimentam nenhuma dúvida.
Finalmente, argumentou-se com a "inflação importada",
tendo e~ .con:a que a ~celeração do desenvolvimento requeria, além
oriunda da crise do petróleo, agravada pelo conflito do Oriente
da estab1hzaçao gradat1va dos preços, a definição do quadro que norMédio, o que ensejou a majoração dos preços em geral. Bem de ver,
teasse a conduta do Governo no tocante às relações com o sistema
entretanto, que, quando isso sucedeu, em fins de 1973, já se havia
económico, estabeleceu-se que ao Estado caberia consolidar a infraidentificado, no endividamento brasileiro, um foco de naturais
estrutura, estimular a iniciativa privada, expandir as oportunidades
efeitos inflacionários na ordem interna.
de emprego, ampliar e fortalecer o mercado interno.
Em face do exposto, só nos resta reproduzir o já proverbial
~e fato, o lndice Geral de Preços que apresentara em 1967, um
paradoxo, que bem define a situação descrita: "~ na verdade muito
crescimento de 28,3%, acusava uma elevação de apenas I5,1% em
1973.
dificil pedir a uma locomotiva que dê o máximo poder de tração e
que, ao mesmo tempo, reduza a pressão em suas caldeiras".
Ent~etanto, diversos fatores se conjugaram para frustrar a
Com estas considerações, lembraríamos que ao novo Governo
expectativa quanto aos resultados da nova politica antiinflacionária.
competirá proceder às retificaçõcs da politica económico-financeira,
Conduziu-se sofrivelmente a execução da política de crédito
no ponto em questão.
nacional, na esfera interna e externa. Na ordem interna, parte não
Parece haver consenso unânime entre os economistas e financisdesprezível d.a procura de crédito no exterior advém da queda de
tas no sentido de se envidarem esforços para restabelecer a confiança
valores ocorrida na Bolsa em 1971, para cotações normais·, observa o
popular na Bolsa, além de se proverem as empresas com recursos do
Sr. Eugênio Gudin, citando Bulhões. "Foi na realidade - continua
PIS, PASEP, FGTS, etc.
o primeiro - um erro inexplicável o da omissão do Governo diante
Assim é que a economia nacional seria financiada com poupando "encilhamento" puramente especulativo que se verificou na Bolsa
ças nacionais e estrangeiras. A poupança interna neutralizaria os
em I970 até meados de I971. Como se a alta desabusada dos títulos
efeitos inflacionários do influxo dos recursos do Exterior; a poupanem Bolsa fosse: .. um sintoma de prosperidade económica. O resultado, além de graves prejuízos sofridos pelos ingénuos e pelos·· ça estrangeira complementaria as deficiências do capital nacional.
Referida complementação reforça a situação financeira das empresas
especuladores, foi o da perda de confiança no mercado mobiliário".
de origem nacional e integra, no âmbito da economia do Pais, as
E ainda, segundo o eminente economista, o Governo (melhor
empresas de origem estrangeira.
diríamos, as autoridades responsáveis), "tem procurado corrigir os
Era isso que se deveria ter feito e não se fez, com a dosagem·
efeitos dessa desconfiança, reduzindo a taxa do imposto de renda
devida.
sobre os dividendos acionários".
Tudo isso aconteceu sem uma palavra de advertência das
autoridades financeiras, no momento em que todo o interesse do
País e do Gover~o só podiam consistir em fortalecer essa captação
de poupança particular, para fins de desenvolvimento.
Estava aberto o caminho para o endividamento externo, sob a
forma principal de empréstimos, aliás, a prazo ejuros razoáveis.
O afluxo de capitais proveniente do exterior entretanto excedeu de 2,4 bilhões de dólares o déficit do balanço de pagamcnt~s, em

B

Outro aspecto negativo do desenvolvimento nacional reside no
problema já crónico dos desequilíbrios regionais, os quais, não
obstante os esforços do Governo do Presidente Médici, não foram
equacionados, com justeza, às realidades do Nordeste.
Já versamos o assunto, com as limitações de tempo c material
deste Relatório, c por isso, apenas nos reportamos ao Capitulo cm
que se abordou o tema.
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c
do Pafs, quando oportunas e de interesse público, quer através de sua
Ponto frágil das administrações anteriores e da última, é o tradi- precipua função de fiscalidade, que carreia meios para o Tesouro
cional desequilíbrio setorial, especialmente, entre a agricultura e a Público, como também de sua função de extrafiscalidade, tão
indústria.
própria do Estado Moderno.
O tratamento preferencial que se dispensou ao desenvolvimento
Se o Governo do Presidente Médici deles não se utilizou, na sua
industrial é retratado nos índices de fls. 8 do Relatório, onde se totalidade, como podia fazê-lo, a fim de tornar a sua administração
consignam as taxas de crescime.nto para os vários· setores e que ainda mais profícua e capacitada para promover a Justiça Social,
dispensam comentários:
compromisso do PND, que o faça o novo Governo, a cuja frente se
encontra o eminente Presidente Ernesto Geisel, que, como o seu
Taxas de CreS(:imento antecessor, dispõe de toda a autoridade e meios, para realizá-la.
Setores
1972
1973
ANEXO 1/ - PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR
Indústria
VIRGIL/0 TÃVORA SOBRE AS CONCLUSOES DO
13,9
15;0
RELAi'ÓRIO DO MINISTRO BATISTA RAMOS QUANDO DA
Agricultura .......................... ." ..
4,1
3,5
Comércio .............................. . 11,6
APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO GOVERNO FEDERAL,
12,5
RELATIVAS AO EXERC!CIO DE 1973, PELO TRIBUNAL DE
Transportes c Comunicações ............. .
8,1
14,0
CONTAS DA UNIÃO.
Isso, não obstante os esforços do Governo em promover o
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará) (Pronuncia o seguinte disdesenvolvimento das regiões subdesenvolvidas do Pais, através dos curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"Programas Especiais" a que se refere o quadro de ns. 36 do
I - Consoante promessa feita à nobre Oposição nesta ·casa, vaRelatório, além dos demais benefícios promovidos pelos órgãos mos hoje examinar as "Conclusões" do Relatório do ilustre Ministro
especializados daquelas regiões c da administração geral.
Baptista Ramos quando da apreciação das Contas do Governo FeComo pretender que o Brasil seja, na melhor acepção da frase, deral, relativas ao Exercício de 1973, pelo Egrégio Tribunal de Conum pais desenvolvido, de sadia economia, se o desnível entre as suas tas da União.
atividadcs da cidade c do campo, ao invés de se atenuar, aprofundaProcuraremos ser sintético já que se· nos afigura assunto de fácil
se?
elucidação perante este Plenário, que assistiu repetidas vezes, em pronunciamentos nossos, à apresentação de dados. c argumentos aqui
D
Quanto à redistribuição de renda, enfatizada nos três planos de trazidos cm defesa da Política Econômica c Financeira da Revolução
·
desenvolvimento (PAEG, PED c PND), postos cm execução nos de 1964 em particular, do qUinqUenio 1969-·1973.
11 - Preliminarmente: Embora ~ vol d'olseau -já que, na Câ.últimos anos, estudos recentes mostram ter ocorrido um processo de
reconccntração no período de 1960/70. Na verdade, a inflação mara, foi o tema exaustivamente tratado pelo eminente Deputado
provoca redistribuição de renda cm beneficio das classes de renda Daniel Faraco, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
variável c contra as de renda fixa, mais precisamente contra as Tomada de Contas- discutiremos a pertinência da inserção de críclasses assalariadas. Certamente que a inflação a que o País esteve tica à Política Econômica c Financeira do Governo ( em seu todo ou
sujeito, na década cm questão, teve papel de destaque no processo de cm parte) cm um documento desta natureza.
reconcentraçào da renda. Nos gastos com educação e saúde, dispõe o
A prestação de contas apresentada pelo Presidente da República
Governo das melhores oportunidades para promover uma ao Congresso, cm obediência ao preceito constituciónal, é uma colcdistribuição de renda mais justa. Entretanto, a participação desses tãnca de dados básicos para avaliação dos resultados da ação govergastos no total da despesa· da União tem decrescido nos últimos dez namental, através do confronto entre o projetado c o executado c o
anos, como pode ser visto nos quadros, cm apêndice. Não basta que exame dos próprios planos.
esses gastos se efetucm mais racionalmente, como vem ocorrendo, é
Qual o papel do Tribunal de Contas, órgão auxiliar dq Conimprescindível que se lhes defira uma taxa de incremento. se não gresso no tratamento a dar a estas contas?
maior, pelo menos igual à da despesa global da União.
A sua compctancia se restringe aos aspectos técnicos de ordem
Por fim, resta observar que, com os preços subindo a uma taxa legal c documental, cabendo ao Congresso a respectiva apreciação
anual média superior a 20%, no primeiro trimestre de 1974, frustroupolítica, com a avaliação dos resultados. Aceitar a tese de que deve o
se mais uma vez a meta de inflação de 10% preconizada no PND, c a Tribunal de Contas extrapolar de suas funções técnicas c contâbcis c
melhor cistribuiçào de renda somente poderá estar acontecendo
passar à análise c julgamento da política cconômico-financcira adodepois de 1970. Não há, contudo, dados disponíveis a respeito.
tada pelo Governo, seria o mesmo que reconhece-lo não como ór·
gã'o .auxiliar do Congresso mas entidade substituindo-se a ele, chaE
Ao comentar o Capítulo sobre "A Dívida Pública Mobiliária mando a si matéria eminentemente da competência do Parlamento.
Proceder desta maneira significaria abrir mão de prerrogativa ineInterna da União", tivemos oportunidades de registrar criticas à sua
rente
a este. Ã Corte de Contas cabe a tarefa técnica, ncccssãria, sem
administração pelas autoridades monetárias, bem como a necessidade urgente de se proceder à unificação do comando relativo às dúvida, como apoio para a justa escolha de opções de carâter político, que o problema de política cconômico-financcira comporta,
operações de mercado aberto e controle monetário.
competência
exclusiva do Legislativo.
Como desenvolvemos a matéria no lugar prqprio, limitamo-nos,
Antes de passarmos à dissecação das "Conclusões" referidas,
agora, a fazer-lhe remissão.
Srs. Senadores, é necessário deixar bem claro que elas fazem parte do
F
Relatório do Ministro Baptista Ramos, mas não do Parecer Prévio,
Ao finalizar estas observações, que contêm mais sugestões do este sim, aprovado pelo TCU, que é do seguinte teor:
que criticas, porém repassadas de propósitos construtivos,
"O Tribunal de Contas da União, tendo cm vista o disremetemos, ainda, o leitor às considerações que formulamos a
posto no art. 70,§ 21, da Constituição; c
respeito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o
Considerando que a execução orçamentária do exerci·
Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre Propriedade Territorial
cio,
cm
face dos Balanços Gerais da União, processou-se com
Rural c ainda sobre a Contribuição de melhoria, nos capítulos
satisfatória regularidade;
próprios.
Considerando que. as despesas mantiveram-se dentro d'as
Em cada um desses tributos, dispõe o Governo de um
autorizações legislativas, com cxccçilo de parcela mínima
instrumento adequado às suas intervenções no domínio econômico
CrS 1.214,48 -, atribulda à imperfeição de registras;

c,
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-337Considerando que, pela primeira vez, nos últimos 21
anos, ocorreu, no exercício, superafk .de caixa, no montante
de CrS 295,1 milhões, sem prejuízo da execução do plancjamento governamental; c
Considerando finalmente que, cm suas linhas mestras,
foi bom o desempenho económico-financeiro do exercício encerrado cm 31/ 12/1973;
E: de parecer que sejam aprovadas as contas do exercício
financeiro de 1973, apresentadas" ao Congresso Nacional pelo
Excclcntlssimo Senhor Presidente da República, General-de·
Exército Emílio Garrastazu Médici.
T.C., Sala de Sessões, cm 30 de abril de 1974. - Joio
Baptista Ramos, Ministro-Relator
O Sr Nelson Carneiro (Guanabara)- V. Ex• dâ licença. para um
aparte, antes que V. Ex• passe adiante?
O·SR VIRG(LIO TÁVORA (Ceará)- Com imenso prazer. V,
Ex• só faz ilustrar este pronunciamento desprctcncioso.
O Sr. Nelson Carneiro (Guanabara) - Evidentemente V. Ex•
vai descer a outros aspectos do debate c neles não procurarei interferir. Mas, quanto à competência do Tribunal de Contas, parece que já
há uma posição assumida por aquele órgão cm tempos passados.
Relatório da lavra do Ministro Wagner Estclita, referente ao ano de
1965, publicado no Dlafrlo Oficial de 1966, pâgina 7, diz o seguinte:
"0 cumprimento do prcccito.constitucional; esclarecido
pela Lei Orgãnica·do Tribunal, implica, portanto, não apenas
no registro dos fatos assinalados quanto a receita c quanto a
despesa, senão que também numa "apreciação geral sobre o
cxcrcicio.c a execução do 'orçamento". A elaboração do parecer não se deve limitar, destarte, à verificação objctiva c fria
de algarismos;. impõe, demais disso, uma parte critica exigida
pela rcfcricla apreciação geral."
E'o Decreto-lei n9J99, de 1967, no seu art. 29, diz:
§ J9 O. Tribunal devcrã apresentar minucioso relatório
conclusivo'sobre os resultados do exercício financeiro louvando~sc, no caso de não 'apresentação das• contas no prazo
constitucional, nos elemcntos·colhidos ao exercer' a.auditoria
financeira e orçamentAria."

A minha intervenção, nobre Senador Virgflio Tâvora, é apenas
para ~izer que esta função, que melhor fora exercida realmente pelo
Congresso Nacional, não o tem sido hã 150 anos. O Tribunal de
Contas valeu-se, para chegar a essas conclusões, da largucsa dos textos que acabo de ler.
O Sr. Jarbas Passarinho (Parâ)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRG(UO TÁVORA (Ccarâ)- Com prazer acolhemos
o aparte de V •. Ex• c, cm seguida, permitir-nos-emos responder ao
ilustre Líder da Oposição.
O Sr. Jarl!as Passarinho (Pará)- Quando tive ocasião de pedir
a atenção doScnado para um modesto pronunciamento a esse respeito, coloquei.uma interrogação no meu discurso. Eu me perguntava se
cabia ao Ministro-Relator do Tribunal de Contas da União o direito
de fazer críticas sobre as opeoes que são parte de uma estratégia da
politica nacional. E vejo, com muito agrado, que, posteriormente a
essa pergunta, quer na Câmara dos Deplltados, através da palavra
do ilustre Deputado Daniel Far.aiiQ, c q\1111' agora, pela palavra de V,
Ex•, estã cm discussão a qlllltlo da coJnpctência daquele Tribunal
como um todo. Em quo'pRC o arguml!nto do nobre Senador Nelson
Carneiro, gostaria di elilientar apenas que a minha surpresa vem,
primeiro, d9 inusiUido do fato, porque, mesmo com o conhecimento
da asa que poaaui, indiscutivelmente, S. Ex• deve ter-se dado ~
exaustiva busca para encontrar um caso precedente que tornasse
perfeitamente justificável a posição do Ministro Baptista Ramos.

Maf. desejaria ~~gora chamar a atenção dos meus ilustres Pares exata·
merlte para ·esta questao: a discussão, pela eminente Oposição, das
opções de um Governo, é perfeitamente licita, descjâvcl c
imprescindível à perspectiva da Maioria, no caso o Governo, c deve
fazê-lo em tom até polémico, que é o papel do Parl~cn~o.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)-~ o que temos feito
aqui tantas vezes.
O Sr. Jarbu Pusarlllho (Pará)- Quando, entretanto, sentimos
que é uma Corte que o faz, fora de qualquer dúvida que se dâ uma
conotação de .setença a um julgamento que não pode passar por
definitivo, do qual V. Ex•,logo mais, fará a dissecação.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (~arâ)- Está prometido.
Respondemos com prazer ao aparte do nobre reprcscntantc·da
Guanabara. Primeiro, não. ouvimos uma palavra, dentro do brilhante aparte de S. Ex•, que não se referisse a execução orçamentária.
Segundo, a opinião que S. Ex• externou do nobre Ministro Wagner
Estelita, tal qual a do ilustre Sr. Ministro Baptista Ramos, era a
opinião do relatório, mas não o parecer aprovado pelo Tribunal,
nem, portanto, o ponto de vista do Tribunal.
Tanto cm um quanto no outro, não podia o Tribunal discutir
uma politica do Governo: poderia discutir, sim, e ai está dito no
decreto-lei citado, repetido, as formas da execução orçamentAria.
Nunca poderia ser dado, a uma Corte que julga, o direito de discutir
uma politica de Governo, que é um fato eminentemente politico.
Mas dissemos, c tornamos a repetir, que passávamos, apenas, à
vol d'ol!eau, sobre o assunto, porque foi esse, exaustivamente
apreciado, quando, semana passada, o ilustre Presidente da
Comissão de Fiscalização Fi'nanccira c Tomada de Contas da Câl)la·
ra, o ilustre Deputado Daniel Faraco, produziu magnifico trabalho
sobre .o assunto. Não poderíamos silenciá-lo c, até provas cm contrArio, argumento que destrua o que, aqui, de momento foi dito, ainda
não ouvimos.
Mais adiante, fizemos questão de frisar que essas conclusões,
objcto, justamente, do nosso pronunciamento, são da lavra c
responsabilidade singular de um juiz c não julgamento dessa Corte,
porque, há pouco, tivemos ocasião de ler, para todos os Srs. Senadores, ouvirem, o que realmente foi a aprovação do parecer daquela
Corte de Contas.
O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Com prazer.
O Sr. Eurico Rezende (Esplrito.Santo) - Eu não me permito,
porque, para tanto, obviamente, me faltam engenho c arte, ingressar
na área técnica da interlocução que se trava entre V. Ex• c o eminente
Senador Nelson Carneiro, mas quero ingressar na faixa ética,
porquanto minha vida pública tem sido bastante afirmativa, e dc;vcmos examinar a matéria cm todos os seus aspectos. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro Baptista Ramos, segundo se depreende do seu
trabalho, c que V. Ex• qualifica de opinião escoteira, não emitiu o
pensamento do Tribunal de Contas.
O SR. VJRG(LIO TÁVORA (Ceará) documento.

Lemos aqui o

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo)- S. Ex• é um escoteiro.
Em toda essa controvérsia, ele está isolado. Então, qualquer critica
que devemos fazer aqui não será ao ·Tribunal, mas a um dos
condôminos daquele colcgiado. Se havia, erros, segundo o Sr.
Baptista Ramos, na orientação cconômico-financcira do Governo,
S. Ex• poderia, perfeitamente, cm virtude de razões óbvias, colaborar
com o Senhor Presidente da República. E era do~cu dever também
dizer '<Juc algo funciooava mal, se algo realmente funcionava mal.
Em segundo lugar, se S. Ex• nilo preferiu adotar essa medida, cabialhe julgar-se impedido de manter essa conduta, porque recebeu
dcrponstraçõcs iterativas de oçonfiança do Senhor Prestdcntc da-

-338-

,I
I

I

República, quer como Presidente Nacional da ARENA, quer pelo
prêmio, aliás muito justo, que teve na investidura de um dos cargos
mais proeminentes desta Nação. Quero colocar, no dorso do discurso de V. E11•, Sr. Senador Virgílio Tâvora, um conceito lapidar que
atravessa a poeira dos tempos e o galopar dos séculos e que ê o
seguinte: "Só existe uma moeda capaz de pagar um beneficio. Essa
moeda se chama gratidão."
O Sr. Neboa Camelro (Guanabara)- Se V, Ex• acabou deresponder, gostaria de dar um aparte.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA (Ceará)- Com prazer.
O Sr. Nelson Carneiro (Guanabara) - Estranha é a colocação
do problema feita pelo nobre Senador Eurico Rezende: de agora por
diante, o Ministro, nomrado para o Supremo Tribunal Federal, terá,
sempre. que votar a favor dos atos do Presidente que o nomeou. O
cidadão, indicado para o Tribunal de Contas da União, deverá votar, necessária e invariavelmente, a favor das contas daquele Presidente, ainda que ache irregularidades- será, então, o Pals da gratidão. Quanto à outra parte. quero dizer ainda a V. E11• que o parecer
que temos cm mão se compõe de 173 páginas, c, na de número 127,
começam estas conclusões. to próprio Relator quem propõe o projeto do parecer, cm que sugere que se aprovem as contas, o que não o
impediu de fazer as criticas. Mas, cm todo caso, S. Ex• conclui pedindo a aprovação das contas do Senhor Presidente da República que,
afinal. foram, como bem disse V. Ex•, c está na última página do
parecer unanimemente aprovadas, nos termos do projeto. Quer dizer, primeiro o Sr. Baptista Ramos, Ministro do Tribunal de Contas,
não mais o presidente da ARENA. não mais o deputado do Governo, não mais o nomeado pelo Sr. Garrastazu Médici, pode oferecer
um trabalho que diz respeito às contas que ele examinou; ou, então,
de agora por diante ficará impedido de fazer qualquer critica aos
atos do Presidente Emílio Médici, porque ele foi nomeado pelo Presidente Emílio Médici. O Sr. Leitão da Cunha, por e11emplo, acaba
de ser convidado para Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Então. todos os atos do Senhor Presidente Ernesto Gciscl, de agora
por diante, terão que ter a aprovação de S. Ex? S. Ex• não pode divergir como Juiz? Pois a situação é a mesma. Ele não veio como Presidente da ARENA divergir do Presidente da República, não está
sujeito à fidelidade partidária - ou até lá se leva fidelidade partidária? O que V. Ex• acentua, c é verdade, é que o parecer foi aceito unanimemente, mas o foi nos termos da proposta do próprio Ministro
Baptista Ramos. O parecer é integralmente de acordo com o que ele
propós: o parecer é de quem o faz. Quando apresentamos um parecer
à Comissão de Justiça ou à de Agricultura, cada um de nós tem as
suas convicções mas se votam as conclusões. As conclusões eram pela aprovação das contas.
O Sr. Eurico Rezcndt (Espírito Santo)- V. Ex• quer me pcrmitir,já agora, a impertinência, mas impertinência necessária?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Pois não.
O Sr. Eurico Rczrnde (Espírito Santo)- O Sr. Senador Nelson
Carneiro fez um confronto, absolutamente desarrazoado, porque o
Sr. Baptista Ramos criticou aspectos políticos. O Supremo Tribunal
Federal não opera em termos políticos. E, devo dizer ao Sr. Senador
Nelson Carneiro, que S. Ex• mesmo deu prova- do alto da sua nobreza - de comportamento ético em episódio assemelhado. S. Ex•,
nesta Casa, levou muito tempo se abstendo de votar em indicações
de nomes de Ministros para compor o Egrégio Supremo Tribunal
Federal. E agiu muito bem, Cresceu no nosso conceito, como se fosse
possível crescer mais. E ainda falando no Supremo, se chegar um processo em que uma das partes procure fazer gravame moral ao Presidente da República - uma hipótese- c se houver ali naquele sodallcio, um Ministro nomeado por esse mesmo Presidente da República, esse magistrado se dará por impedido. Quero dizer à Casa que
ninguém aqui, ninguém, a nilo ser por motivos pollticos, deixa de cs·
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tranhar o comportamento do Sr. Baptista Ramos. Ninguém! A repercussão foi a pior possível, inclusive da parte de um grande órgilo de
imprensa da América, um dos maiores da América Latina, c da preferência da honrada Oposição: O Estado de S. Paulo. Esse diário nunca morreu de amores pelo eminente Presidente Médici. Pois O Estado de S. Paulo censurou· de maneira causticante, interpretando o
pensamento nacional, o procedimento do Ministro Baptista Ramos.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Com prazer, anexamos
ao nosso pronunciamento os apartes, tanto do ilustre lfdcr e nobre
Senador Eurico Rezcndc, quanto do não menos ilustre c nobre representante da Guanabara, Senador Nelson Carneiro.
Como declaramos de inicio que não abordaríamos questões referentes a atitudes éticas ou aéticas, continuamos a nossa peroração
abordando os aspectos técnicos da questão.
O·Sr. Jo5é Lindoso (Amazonas)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Com prazer.
O Sr. Jo5é Llndoso (Amazonas)- Gostaria de participar do debate, talvez até por um sentido singular de me associar, nesta tarde, a
tão válido trabalho parlamentar que V. Ex• desenvolve no Plenário
do Senado Federal, ao colocar cm debate o tema emergente do discurso do Deputado Daniel Faraco que assinalou ser isso uma aspiração de 150 anos de Parlamento: a discussão da política governamental, da politica cconõmica do Governo - mas, que nunca teve,
ainda, oportunidade de se fazer sentir tão viva quanto agora, ao se
apreciar o relatório do Sr. Baptista Ramos, Ministro do Colcndo Tribunal de Contas da União, tão castigado pelo O Estado de S. Paulo
na edição do dia 4 de maio último, onde termina dizendo que esse
vicio de origem precisa ser denunciado para que não faça escola, assinalando, com. ferrete de brasa incandcscida, a conduta ética do
Ministro, a qual não desejo discutir, pois isso não me motiva. Desejaria, sim, colocar o problema, se me fosse permitido, exatamente
dentro dessa aspiração do discurso de V, Ex•. Acredito que dois planos bem distintos são objetos da nossa atenção: o plano da politica
econômica, que convencionamos chamar "modelo brasileiro", c o
plano contábil, plano da avaliação contábil, baseado no balanço geral de contas, inclusive integrando a mensagem do Presidene c configurada nesse documento que V. Ex• traz aqui, elaborado pela lnspetoria Geral das Finanças, que é o relatório sobre a execução do orçamento c a situação da administração financeira federal - c que
integra, portanto, a referida mensagem presidencial que todos os
anos chega ao Congresso. Então, acho, num desalinhavado de considerações, mas que não perdem o objetivo de situá-las, numa linha
geral, que deveria ser objeto do Congresso aquilo que a Revolução
tem tentado fazer, que é construir uma politica econômica baseada
na realidade brasileira- que foi inaugurada na Revolução, com Castello Branco na Presidência; que foi idealizada naquele momento de
enfermidade econômico-financeira, de uma hiperinflação, com Roberto Campos e com Octávio de Bulhõcs, mas em seguida sanada a
crise com Hélio Beltrão tomou ritmo próprio c é impulsionada
extraordinariamente, numa fase construtiva, por Delfim Netto. Pois
bem, essa politica cconõmica, Srs. Congressistas, de inspiração
neocapitalista, é ajustada à realidade nacional e estimulada pelo Estado brasileiro. Apreciá-la é que nos cumpre; fazer a sua avaliação e
ver suas repercussões, é o imperativo politico que o Congresso Nacional está desafiado a formular, dentro da clarividência e da experiência dos Srs. Congressistas. Em que consiste, portanto -numa rápida síntese- essa politica econõmica que seria o' objetivo do debate? Consiste nas medidas do combate à inflação, no sentido gradualista; na politica da correção monetária, que é uma das criações da imaginativa brasileira, nascida de nossa necessidade de conviver com a
inflação c de não interromper o desenvolvimento; do sistema das
minidesvalorizações cambiais, para evitar as explorações e nos colocar no alinhamento do mercado internacional; no incremento das exportações; na politica de incentivos fiscais, nobre Senador, que tem
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-339merecido retificações na busca de solução, a mais adequada c mais
Citação lpsl•llterls.
racional; numa fórmula de politica salarial que, muitas vezes, tem si·
Mais adiante:
do inculcada de injusta, mas que busca colocar, sobretudo o interesse
"Além do agravamento da inflação, o endividamento ex·
nacional na conciliação com o interesse da classe dos trabalhadores,
terno ativou ainda mais a Politica de Comércio Exterior.
no estimulo c no aproveitamento das poupanças externas, para ace-.
Porque eram crescentes os nossos compromissos, vimo-nos
lerar o desenvolvimento nacional, nascendo, ar, a questão do en·
na necessidade de alimentar, com maior intensidade, a Balandividamento externo, tão do gosto da Oposição ao armar superado
ça Comercial. Exportar, exportar - eis, então, o lema que
raciocinio dos tempos de 30 anos atrás, onde dever externamente,
chegou
a popularizar-se entre nós, a ponto de alcançár os prosem levar cm conta a administração dessa divida externa, representa·
gramas populares de Rádio c Televisão." (pág. 132)
ria comprometimento à soberania nacional c que, hoje, todos os paf.
"Tentativas foram feitas pal'a atenuar as distorções
ses entendem que tem função como aproveitamento da poupança
decorrentes
da dívida externa, invocando-se a relação, de na·
externa c desloca o assunto para a administração dessa poupança, re·
turcza contábil, entre a divida liquida e as exportações, em
presentativa de um dos processos mais eficazes do desenvolvimento.
I973, o que produziria um coeficiente de segurança perO problema da integração nacional, o de integração política pelo ro·
feitamente
razoável.
doviarismo, todos esses temas constituem, realmente, uma politica
A questão, posta nesses termos, porém, não apresenta
económica. E é essa politica económica que não sofreu solução de
nenhum sentido."
continuidade c sim· foi passivei, na realidade, de realinhamentos, de
ajustamentos decorrentes do desenvolvimento. E é isso que nós de·
Ainda é S. Ex• o Sr. Ministro, que assim se pronuncia:
safiamos a Oposição, que não faça somente a critica, que aponte
"O que interessa não é saber se, teórica ou contabilmcnpara a realidade nacional deste País-continente caminhos outros que
te,
a expressão numenca da relação da divida
não esse, para darmos o pulo que devemos dar, perante as nações, no
liquida/exportações
é ou não razoável, c sim verificar os seus
sentido de nos tornarmos uma potência, impondo os nossos
efeitos sobre o processo inflacionário em marcha, sobre que
desígnios de nação amante da paz e da ordem social. E quanto às
economistas c financistas dos mais idõneos não alimentam
tarefas de uma Corte, estas jâ foram de'finidas muito bem, no início
nenhuma dúvida (pág, 132 c 133)00
do discurso, pelo nobre orador, o Sr. Ministro Senador Virgílio Tá"Finalmente, argumentou-se· com a "inflação
vora e pelo também Sr. Ministro Senador Jarbas Passarinho. Uma
importada",
oriunda da crise do petróleo, agravada pelo
corte, realmente, emite sentenças c essas sentenças se circunscrevem
conflito
do
Oriente
Médio, e que ensejou a majoração dos
dentro daquilo que é, também, preciso que se ponha cm termos, nos
preços em geral. Bem de ver, entretanto, que, quando isso suparâmetros da evolução da administação pública, qual a de levar cm
cedeu, em fins de 1973, já se havia identificado, no endiviconta as técnicas de planejamcnto c proceder à avaliação final dadamento
brasileiro, um foco de naturais efeitos inflacionários
quilo que o plancjamento aprovado pelo Congresso determina. Tona ordem interna. (pág. I33)"
das essas linhas e metas constituem o Plano Nacional de Desenvol"Em face do exposto, só nos resta reproduzir o já prover. vimento, o Orçamento Plurianual, o Orçamento-programa anual. Esbial
paradoxo,
que bem define a situação descrita: "~na versa avaliação vai ser possibilitada pelo balanço geral das contas, que é
dade muito dificil pedir a•uma locomotiva que dê o máximo
a obrigação final c precípua do Tribunal de Contas, sem que possapoder de traçào c que, ao mesmo tempo, reduza a pressão em
mos desconhecer as possibilidades da colaboração c apreciação desse
suas caldeiras." (pág. 133)"
órgão de alta valia na função a'tuarial para os trabalhos, exatamcnte,
de discussão que estamos travando neste Congresso. Nobre orador,
Se isto não é critica, não sabemos o que é critica.
esta seria a contribuição para uma colocação alta do problema: dis·
111.2.- Passemos à análise das mesmas:
cutamos a política económico-financeira. E vamos desafiar a
2.
I - Não é de hoje que afirmamos a este Plenário que a con·
Oposição para que. aponte n'ovos caminhos, novas soluções para o
desenvolvimento nacional no grau que alcançamos, no êxito que o tenção de preços em fins de 1973, de forma severa, foi remédio heróiGoverno da .Revolução alcançou, para a proclamação e admiração co tomado no momento, face à importação de uma inflação que, no
ano passado, em escala até então desconhecida, se apresentou em tode todo o mundo.
dos os pafses, em maior ou menor grau; foi a maneira, à época,
O SR. VIRGIUO TÁVORA (Ccarâ)- Agradecemos o aparte julgada adequada para suportar o primeiro choque; sem' esta
do nobre representante pelo Amazonas.
medida, os preços subiriam a niveis insuportáveis; passada a fase
aguda, os preços no primeiro quadrimestre deste ano subiram um paAgora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, passemos ao âmago da
tamar, suavizada que foi a contenção citada, já que como todo mequestão, isto é, ao exame das "Conclusões",
III. I.- Sem embargo das afirmativas dos êxitos governamen- dicamento energético não poderia, sem intoxicação do organismo,
tais sejam as constantes às fls. 8 e 9, sejam aquelas outras do infcio ser ministrado por longo tempo. Ascenderam, assim, eles uma
das "Conclusões" (pâg. 127), o que nestas se contém, como fulcro de percentagem de 15% em quatro meses. Efctuados os reajustamentos
toda questão, não hã como fugir à evidência, é a discussão sobre a va- básicos, a economia brasileira doravante, após este quadrimestre ati·
lidade ou não do Modelo Brasileiro que ali é posta em dúvida, como pico, seguirá sua trajetória, ascensional, com uma inflação provável
- maio 1974 a maio 1975 - que podemos, sem otimismo, orçar
se pode constatar da transcrição dos tópicos a seguir:
num teto não superior a 18 ou 20%.
Também vezes não poucas temos declarado que a taxa de 12%,
~'Achamos que as autoridades rcsponsãveis do sctor fiprevista para inflação em 1973, era uma meta perseguida; meta a ser
nanceiro não podiam ignorar que o desenvolvimento económico tende, naturalmente, a pressionar a demanda dos fatotentada atingir; nunca aqui foi dito que a inflação se situaria nesta ai·
tura. O que, porém tem que sofrer a mais forte contradita é a
res de produção, c, dessa forma, a produzir inflação. Se se
afirmaliv,a das "Conclusões":
proclama, alto c bom som, como faz o PND c outras versões
governamentais, que o desenvolvimento brasileiro tem de ser
"Se se proclama, alto e bom som, como o faz o PND e
acelerado, scrâ muita ingenuidade supor que isso possa acon·
outras versões governamentais que o desenvolvimento bratecer, sem provocar a contrapartida de uma inriação também
sileiro tem que ser acelerado, será muita ingenuidade supor
acelerada. Como provocar-se a causa e renegar-se o efeito,
que isso possa acontecer, sem provocar a contrapartida de
quando se reconhece a equivalência entre os elementos de am·
umu inflação tambêm acelerada!"
·
bos? (pág, 130)"
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esta parte mostra, melhor que qualquer palavr11, o que de falho existe
em proposição tão solenemente enunciada. Muito pelo contrário,
Srs. Senadores, O mais sistemático oposicionista de sà consciência
não dirá que a inflação cm 1967, por exemplo, haja sido menor que a
de 1972, nem que, inversamente, o crescimento do PIB este último
ano (mesmo fazendo-se a simples comparação entre aumentos de
PIB) não tenha alcançado muito maior valor do que naquele (1967).
O Sr. Amaral Peixoto (Rio de Janeiro) - Permite V. Ex• um
aparte?
·
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará) - Se o nobre
representante não se demorar, para que concluamos o nosso
pensamento·, com prazer ouviremos o seu aparte.
O Sr. Amaral Peixoto (Rio de Janeiro) - Serei muito rápido.
Não farei um discurso como o nobre Senador José Lindoso. V. Ex•
acaba de fazer uma afirmação de que a inflação de maio de 74 a maio
de 75 não será superior a 18% ou 20%. Foi a mesma afirmaçãonão de V, Ex• mas de vozes autorizadas do Governo- com os 12%
do ano passado. Lembre-se V. Ex• de que, em maio de 75, vamos
cobrar, se a inflação for superior aos 18%.
O SR. VIRGIUO TÁVORA (Ceará)- Nobre c duplo colega,
com imenso prazer...
O Sr. Eurico Rezeode (Espírito Santo) Excelência?

O que é duplo,

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará) - Ministro também c
militar.
O Sr. Jarbu Passarlabo (Pará)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGIUO TÁVORA (Ceará)- Damos o aparte a V.
Ex•, nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passariabo (Pará) - Pedi o aparte por ser
oportuno, como complemento ao aparte do nobre Líder do MDB.
Tenho razões até pessoais para gostar imenso de estar aqui cm maio
de 75, uma vez que, se o meu mandato se extingue cm 74, cu tentarei
a reeleição; mas, dentro deste aprazamento com relação ao futuro, o
de que cu tenho certeza é que o eminente Lrdcr do Movimento
Democrático Brasileiro haverá de constatar a veracidade das
informações de V. Ex•. dentro de tudo aquilo que é previsível, com as
modificações naturais a que qualquer previsão está sujeita. E espero
que não seja com prazer, que seria um pouco dcmon!aco c evidentemente não ficaria bem na figura de S. Ex•, no caso de esses números
não se comportarem exatamcntc dentro da previsão, se S. Ex• o
Senador Amaral Peixoto tiver de falar sobre isso.

a... água da vasilha. V. Ex• talvez não tenha ouvido bem o que
pronunciamos - consultem-se as notas taquigráficas - "inflação
provável". Provável, repetimos! Não afirmamos que seria atingida,
c, quando dizemos isso; o fazemos porque, já subido o patamar,
feitos os reajustamentos necessários e levado cm conta o que cm 1973
não poderia ser assim considerado no começo do ano, porque não
havia processo que pudesse adivinhar a inflação importada, nos termos cm que ocorreu, a tal nos julgamos habilitados a afirmar. Assim
dissemos "provável" porque todos os fatortcs, agora, são praticamente conhecidos.
O Sr. José Llndoso (Amazonas)- Permite V. Ex• um aparte?
..O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará) Sena'dor José Lindoso.

Pois não, nobre

O Sr. José Llndoso (Amazonas) - Permita-me V. Ex•, porque
fui citado pessoalmente pelo .nobre L!dcr da Minoria, com a ressalva
de que não faria discurso tão extenso quanto cu, a titulo de aparte, c
que a generosidade de V. Ex• não reclamou ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)-~ sempre um prazer
ouvir V, Ex•.
O Sr. José Llndoso (Amazonas) -Realmente, t!nhamos o qué
dizer cm torno do assunto, nossa fala não se circunscrevia simplesmente a um prognóstico de níveis de inflação. Estou com V. Ex•
inteiramente. As metas estabelecidas e os esforços descnvolvidos.são
válidos cm um governo. Hoje, o desenvolvimento não se faz simplesmente como na escola kcncysiana, em termos fisicos, c sim, .valores
'omo de tecnologia, valores de ordem educacional c valores de ordem psicológica também influem no processo de desenvolvimento.
De forma que, como estamos nesta luta pela retenç!o gradualista da
inflação c saneamento, cnfilciramo-nos igualmente cm idêntica luta
com o povo, por um prognóstico, que é a vitória do Brasil. Quiséramos que a Oposição também conosco estivesse, desejosa de que o
Brasil sa!ssc vitorioso no novo campeonato, para assim, também,
dar validade a essa força de pensamento, a esse desejo e a essa meta,
.
que demanda esforço, sclcção c dcc1são.

.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Muito obrigado ao
aparte de V. Ex•
Continuamos:
Inflação é de ser conceituada como efeito de uma tentativa de
crescimento maior que a justificado pela oferta de fatores de produção, porém, jamais, como afirmado uma conseqUência do desenvolvimento em si. O crescimento acelerado de oferta de moeda cm
conjunturas cm que seu controle se torne mais dificil pode acelerar a
elevação de preços, mercê daquela tentativa como se observou em diO Sr. Amaral Peixoto {Rio de' Janeiro) - Permite V. Ex• nova
versas épocas de nossa História.
interrupção no seu discurso?
Por que o Orçamento Monetário, aprovado este ano, restringe a
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará) - Com prazer, expansão dos meios de pagamento a 35%? Porque se pcrmit!ssemos a
duplamente, colega, também.
expectativa de crescimento de 15% do PIB, como estava caminhando, acima portanlo, do que nos é garantido, no momento, pela oferta
O Sr. Amaral Peixoto (Rio de Janeiro)- Não desejo, em 1975,
atrás citada, agravar-se-ia a crise de matéria-prima, sem o corresponpoder cobrar isso a V. Ex•. Como brasileiro, desejo que a inflação
dente crescimento da economia e a inflação, a! si'm, seria exagerada.
seja menor do que os 20%, como não fiquei contente por ela .ter sido
2.2- Quando abordamos, neste plenário, o desempenho do Sesuperior aos 12% no ano passado, Chamo é a atenção de V. Ex• para
to r E1tterno de nossa economia em 1973, mostramos a absoluta justea circunstãncia de que essas afirmações são perigosas. V. Ex• sabe
za da decisão revolucionária de adotar uma politica cconômica exque muitos fatores, internos c externos, vão influir, c não podemos
trovertida, isto é, voltada para o e1tterior.
garantir, a esta altura, essa certeza dos 18 ou 20%.
E aqui no momento repetição é reita, dirigimo-nos aos opositoO Sr. Eurico Rezende (Esp!rito Santo)-~ uma meta a alcançar. res da atual politica cobrando-lhes resposta: "aonde estaria o Brasil
a estas horas se houvesse sido mantido o n!vcl de exportação, já não
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará) - Agradecemos, diremos de 1964, mas o de 1967 ou 1969? "Não ter!amos com que paprimeiro, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Amaral Peixoto, o gar nem a metade do.Pctrólco que este ano somos obrigados a imporesclarecedor adcndo aparte do ilustre representante pelo Pará, c o se- tar. E o que dizer das Matérias-Primas c dos equipamento~ de que sogundo aparte de V. Ex•, apenas não vamos, aqui, promover dis- mos carentes? Reajustes na politica de incentivos à exportação para
cussões, como no Senado romano, quanto ao peixe que extravasava adaptá-los à ortodóxia do GATT, contingenciamcnto da exportação
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-341de alguns produtos necessários ao mercado interno, para resolver
•problemas que nilo são pcrmáncntcs, ·mas transitórios, de ab;stccimcnto, são medidas a serem tomadas de acordo com as conjunturas,
nunca, porém suscetíveis de serem apresentadas como mudança de
q,rientaçiio geral, como afirmado.
Vamos além: teremos que exportar mais c mais.• cada vez mais,
pelas necessidades crescentes de importarmos o imprcscin~fvcl para
o nosso desenvolvimento,
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará) Concede-me V. Ex• um aparte,
nobre Scnador7

O SR• .VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Com prazer!
O Sr. Jarbas Passa.rinho (Pará)- Neste ponto, o discurso de V.
Ex• parece muito importante para que também possamos fazer uma
previsão sujeita às correçõcs do tempo c às do Senador Amaral Peixoto. ~ que, provavelmente, S. Ex• o Sr. Ministro do Tribunal de
Contas, o Ministro Baptista Ramos, terá que fazer incidir crf~ica
igual às contas do Presidente Gciscl, quando lhe foram oferecidas,
em 1975, para julgar; porque consta do pronunciamento do Ministro
Mário Simonscn, a esta Nação, feito no dia 20 de março de 1974,
quando analisa o endividamento brasileiro, para dizer que ele tem o
melhor índice de solvência de toda Rnossa História, desde que temos
estatística, cxRtamente esta afirmativa:" A resposta a esse desafio hã
que se situar no revigorumento das exportações as quais, já cm 1974,
deverão situar-se, pelo menos, cm oito bilhões de dólares. Se, portanto, causou espécie ao nobre Ministro Relatàr do Tribunal de Contas
que nós tivéssemos exportado seis bilhões de dólares c achou com isso que nós estávamos fazendo ponto focal do desenvolvimento innacionário no Brasil, ele que se prepare para a mesma crítica, na mesma linha de conduta, porque o que o Governo atual espera é exportar oito bilhões de dólares, em vez dos seis bilhões no ano de 1974.
O Sr. Amaral Peixoto (Rio de Janeiro)- - V, Ex• me permite
um apartc7
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Com prazer.

Baptista Ramos, o Senador Nelson Carneiro, o Senador Amarai Peixoto, e, para lástima nossa ausente o Senador Franco Montoro,
tão de acordo. Por exemplo, com relação à dívida externa, o que ouvi
nesta Casa, cm sessenta dias do meu aprendizado no Senado, foi
uma crítica candente, dizendo que nos estávamos endividando ao limite do insuportável. O Ministro Baptista Ramo's, ao contrário,
acha que é perfeitamente suportável c justificado o endividamento. O
que S. Ex• acha é que o. endividamento provOca inelutavelmente um
processo innacionârio, de retomada dessa expectativa no Brasil, o
que é coisa completamente diferente. Então, V. Ex• está a um só tempo respondendo ora à Oposição, ora ao Ministro Baptista Ramos, o
que nos alegra imenso.

=-

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ccarã)- E tenho imenso prazer
de ouvir apartes de tanta densidade como atuais.
O Sr. Nelson Carneiro (Guanabara) - V, Ex• me permite um
apartc7
O SR. VIRGfLIO TÁVORA (Cearã)- Com prazer.
O Sr. Nelson Camelro (Guanabara) - O nobre Senador Jarbas
Passarinho acaba dé demonstrar que nós e o antigo Presidente da
ARENA, Ministro Baptista Ramos, não tcll)os nenhum acordo
formulado. S. Ex• opinou como homem público, como homem
conhecedor dos problemas brasileiros, como Ministro que tinha cm
suas mãos os elementos. Se algumas dessas críticas coincidem com as
que foram feitas por nós, foi mera coincidência. Não .tem, portanto,
o nobre Senador Jarbas Passarinho de que se estranhar.Certamcntc é
porque o aprendizado de S. Ex• é, ainda, recente. (Risos.)
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Nobre Senador Nelson
Carneiro, gostaríamos de dizer, sem vaidade, que não estamos mais
do que repetindo a defesa que fazemos da política económico-financeira da Revolução de 64, máxime do qUinqUénio 69/73.
O Sr. Nelson Carneiro (Guanabara)_: Por que esse "mâximc!'?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Por uma razão muito
simples: viemos à época para o Senado c na Câmara dos Deputados
não tínhamos essa atribuição.

O Sr. Amaral Peixoto (Rio de Janeiro)- O assunto que V. Ex•
está tratando apabtona t!Jda a Casa. Eu só queria dizer a V. Ex• c à
ARENA que não somos inspiradores do relatório Baptista Ramos.
O Sr. Nelson Camelro (Guanabara) ..,.. V. Ex• divide a RevoluRecebemos; até com certa surpresa, dito relatório. Algumas das críti· ção, na que defende e na que não defende porque não participou.
cas que S. Ex• faz coincidiram com as que foram fcit~s, aqui, por
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Houve apenas por parSenadores da Oposição c, na Câmara dos Deputados, por correligionários nossos. Mas não endossamos completamente o relató- te de V, Ex• o que nós chamamos de uma extrapolação de interpretario. Ainda mais, no. ano que vem um outro relator, talvez nomeado ção. A Revolução é una. Isso já o dissemos bastante vezes aqui.
pelo Presidente Geisel, vai ser designado para.rclatar as contas. Eu já Quando dizemos "máxime" é porque, ántes de 1969, pertencíamos à
me vi nessa situação. Relatei as contas de 1961 do .Governo do qual, outra Casa do Congresso Nacional e lã não tínhamos o consentimenhá um mês, cu havia feito parte, em janeiro de I 961: era nos Gover- to que, com muita honra, talvez com desvalimcnto, ago'ra cumprinos do meu eminente amigo. Presidente K ubitschcck, do Presidente mos.
Jünio Quadros c, no fim, do Presidente João Goulart, que o meu par- Pros~cguimos:
tido estava apoiando. E não me considerei suspeito para fazer a crítiHã muita gente que deseja que o Brasil absorva capital estrangeica de muitas coisas referentes à execução orçamentária. Provei, por
ro sem aumentar seu endividamento. Resta perguntar a esses panexemplo, que a maioria das dcspes:1s cfetuadas no ano de "1961 não
glossianos, nas atuais circunstâncias, como operar esta mágica.
es1avam autorizadas pelo Congresso e muitas das autorizadas pelo
Graças ao acúmulo de suas reservas, o Brasil possui reais possiCongresso não foram realizadas. Não há nada de pessoal contra
bilidades para enfrentar a crise do petróleo c das matérias-primas. Os
aqueles três eminentes Presidentes da República, dois dos quais eram
efeitos innacionários; tão criticados no relatório cm questão, de
meus amigos.
1973, causados pelo Balanço de Pagamentos, foram de longe compcn·
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará)- Permite V. Ex• mais um apar- sados pela tranqUilidade com que hoje podemos não sucumbir à crise
do aumento desordenado dos preços das matérias-primas necessárias
te?
ao nosso progresso. Em 1973 ainda fazia sentido discutir até que
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Com prazer concedeponto se devia aumentar as reservas, Hoje a crise do Petróleo, já refemos o aparte ao ilustre representante do Pará.
rida, vem provar, a posterior!, o acerto do caminho adotado. E muito
O Sr. Jarbas Passarin~o (Pará) - O que quero cumprimentar nos orgulhamos de, anos a esta parte, ter trilhado esta senda.
...
L'm V. Ex• não i: só, com este discurso, a capacidade de ter promoviÚ - Mo procede, por outro lado, a critica quantó ·às isenções
a.:. uma polémica ampla sobre u questão. ~ também a possibilidade e incentivos ao comércio exterior ~ Explicamos: nós nos referimos.
~e. simultaneamente, responder ao Ministro Baptista Ramos c à
àq~clas partes do relatório que achl!,mos que estavam a exigir uma
Oposição, 110 MDB. Porque a verdade é que nem sempre o Ministro réplica. - Todos os países, cm 'escala maior ou menor, assim prece-
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que o Pais não tem o direito de exportar seus Tributos.
Por outro lado, lógica não tem, ncn~uma mesmo, apreciar o
problema da divida externa em valores absolutos e nlo segundo os
coeficientes universalmente adotados para avaliar a segurança da
posição do Pais no Sctor.
Grande e pcquet10 silo termos absolutos.
Afirmar o contrário é desconhecer a Teoria da Relatividade
para principiantes ...
2.4 - Os efeitos anflacionários da acumulação de reserva, mais
uma vez repetimos, os fatos o comprovam, foram de longe compen·
sados por nossa situação face as necessidades de importaçllo de maté·
rias primas (mbimc petróleo) c maquinaria, de fornecimento im·
perativo para o nosso desenvolvimento.
Aqui se faz mister uma rctificação, diremos, perdoem Srs.
Senadores. de ordem técnica: "0 foco inflacionário nilo foi o endi·
vidamcnto externo. como consta nas Conclusões, c sim a acumula·
ção de reservas". porque podcrlamos nos endividar sem inflacionar.
O que se tornava mister era termos reservas para garantir a c:rCdibili·
dadc do pafJ c a segurança do futuro, obrigando, sim, esta acumula·
çio, a uma grande cxpansilo dos meios de pagamento.
2.5- Outro reparo a fazer é quando nas mesmas, Apágina 134,
é solicitada a complementação, vejam bem os Srs. Senadores, da poupança nacional por estrangeira, afirmando-se que ''era isso que se
deveria ter feito c nllo se fez com a dosagem devida". Partindo de
quem dcblatera contra a politica seguida, é uma afirmativa surprccn·
dente.
Apenas. Srs. Scn:adores:
a) Foll.oqouda;
b) Acontece que mais poupança estrangeira significa mais
defldr cm "Transaçõc:s Correntes" c portanio maior endivida·
mcnto...
Continuamos a anâlise:

2.6 - ··outro aspecto ncgí"tivo do dc:scnvolvimcnto Nacional
reside no problcmajA crónico dos dcscquilfbrios regionais."
Ora, cuidamos. Relator Geral do Estudo N• I da Comisslo
Coordenadora de Estudos do Nordeste (COCENE), que fomos, não
havermos alirmado estes últimos anos, nesta Casa, outra coisa que
nllo a imperiosidade de: serem atenuados os dcscquilfbrios intcr c
intra-regionais. Sempre dc:claramos, sem contestação vâlida, até o
dia de hoje. que: o problema vem de longe:, nilo cabendo tal critica ao
"Modelo" c desafiando contradita, provamos que nilo houve Govcr·
no nenhum que tanto se preocupasse com o assunto c dele tantas providências promanassem como o do ex· Presidente Médici, haja visto a
instalação do PoJo Pc:troquimico do Nordeste (na Bahia), o Provalc,
o Prodoc:stc:, :a criaçilo do III PoJo de Desenvolvimento do Nordeste
(cm Fortaleza), o Programa de Amparo ao Nordeste Ocidental (PI c
MA), o PIN, o PROTERRA, etc...
Mais outro tópico a comentar:
2.7- "Ponto frágil das administrações anteriores c da atunl é o
tradicional desequilíbrio setorial, especialmente entre a agricultura c
a indústria.
O tratamento preferencial que se dispensou ao desenvolvimento
industrial é retratado n06 índices de ns. 8 do Relatório, onde se con·
signam as taxas de crescimento, para os vários setorcs c que dispen·
sim comentários:
SETORES
Indústria............................
Agricultura..........................
Comércio . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. .
Transportes c Comunicação. . . . . . . . . . . .

Taxas de Cradmeato
1m
1973
13,9
4,1
11,6
8,1

15,0
3,5
12,5
14,0

Em qualquer pais cm desenvolvimento, Senhores, o crescimento
da produção do sc:tor primário é cm média menor que a média de
crescimento global da economia pâtria. Porque se assim nilo fosse
simplesmente não haveria modificação na .estrutura da produção na·
cional. Essa alteração, com aumento da importância relativa do sctor industrial, é inerente ao próprio processo de desenvolvimento.
Na medida cm que a renda do Pais se expande, a taxa de crescimento
da procura de: bens primários tende a se situar abaixo do crescimento
médio da economia. J4 a demanda de bens industrializados se faz a
uma taxa superior a este crescimento médio. Desse modo, os difcrcn·
tes ritmos de crescimento' da demanda dos produtos oferecidos pelos
diversos setores da economia se encarregam de determinar cm média
a trajctória de expansão de cada um. Nilo .é de estranhar, portanto,
que a"taxa histórica de expansão da Agricultura se situe abaixo da
dos demais setores. Por outro lado, uma elevada taxa de expansão da
Agricultura será desejável para uma adequado suprimento da dcman·
da interna c para criação de excedente cxportâvcl necessário a asscgu·
rar a capacidade de importação do Pais. E não é isso que o Governo
tem procurado fazer e com mais ênfase, ainda, a Administração Gci·
sei está fazendo?
De: qualquer modo, é bom lembrar que a queda da taxa dc.crcscimcnto citado, da Agricultura cm 1973, se deve à menor safra de ca·
fé (produto que, pelo seu peso, na com posição do índice, tem inn ucn·
cia forte no resultado final), não revelando, cm absoluto, um.a tcn·
dência.
Aquela taxa de 3,5%, não coincide, pois, com a tcndcncia.dc ex·
pansilo da produção agrícola nos últimos anos, jâ que cresceu ela de
6,0% cm 1969. 5,6% cm 1970 c 11,4% cm 1971 (Fundação Getúlio
Vargas).
Amnésia também se constata ao não se: levar cm conta,· no racio·
cinio apresentado pelo Relator, que os produtos agrícolas viram nos
últimos an011 seus. preços crc:scc:rcm proporcionalmente muito mais
que os industriais, o que reverte cm beneficio do càmpo. O amparo
ao meio rural, com realce no sctor crcditfcio; que ainda será maior
no atual Governo, pode s~r avaliado pela seguinte afirmação: O
Banco do Brasil hoje: cm dia é o maior Banco Rural do MundÓ. E
que dizer da ação dos Bancos Comerciais particulares, mercê: da altc·
ração da Resolução 69 c dos repasses de recursos do Funagri?
Prosseguindo, Srs. Senadores:
2.8- Quanto à redistribuição de renda, assunto por nós já por
demais nesta Casa percutido, partindo o Relator do principio de que,
segundo ele, a inflação provoca redistribuição de renda cm beneficio
das classes de renda variável c contra as de renda lixa, mais precisamente contra as classes assalariadas, clama por maiores gastos ·cm
educação c: saúde, como melhor oportunidade para promover u'a
mais eqUânime divisão de riqueza, o que, segundo ele, não se dâ hoje
cm dia. E, ainda dentro do seu raciocínio, face à inflação apresenta·
da no J9 trimestre de 1974, alirma, alinal, que um'a melhor distribui·
ção de renda fica no momento prejudicada. Srs. Senadores, o menos
que podemos dizer, afora a parte referente à subida de status do ho·
,,Jcm, mercê de uma melhor qualificação profissional, através da cdu·
caçào, pela qual tanto nos batemos neste Plenário, é que as idéias
atrás esposadas devem ter sido hauridas cm antigos textos sobre in·
fiação, que supunham os assalariados com rendas lixas c os capita·
listas com rendimentos variáveis.
Ora, cm uma economia sujeita a inflação crônica, a primeira
assertiva perde sentido, pelo simples fato dos salârios se reajustarem
periodicamente ... Maximé no caso brasileiro cm que uma fórmula
automática preside este proceder. Hã uma miopia gritante quanto à
outra parte da afirmativa de que a innaçào de I trimestre (atípico,
frisamos) possa prejudicar a execução de uma Politica de longo
prazo como é a de redistribuição de renda.
Sr. Presidente, proverbial é a bondade de V. Ex• c tivemos disto
prova. Não vamos mais dela abusar .. Concluiremos:
Estes os principais pontos a respigar.

-343Como visto, nenhum argumento, neles contidos, nenhum, invali·
da o modelo de daenvolvimento brasileiro, nem traz apoio maior às
criticas aqui ta!ltas vezes extcrnadas pela nobre Oposição.
Finalmente:
Srs. Senadores, procuramos conduzir este pronunciamento cm
nível que, a nós, se nos afigurou elevado ...
O Sr. Jo~ Samey (Maranhão)- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará) - Com muito prazer,
eminente Senador.

no que entesoura, sucede outro que despende". Este fez Governo que
despendeu, o Governo que mais impulsionou o Brasil na senda do
progresso na Rcpúblic:1 Velha. Em aparte anterior jâ ressaltei aqui-·
e V. Ex• o fez também nesta oração - que o legado de dívidas do
Governo Ml:dici não deve ser mensurado unicamcnrc pelo seu valor
absoluto, mas também cm termos relativos, porque, no inicio do seu
Governo, a divida externa equivalia a 7,5 vezes o montante das
reservas, c ao término do Governo esta divida equivalia, apcnD', a
2,5 vezes as reservas. Assim, no confronto com o Governo do também honrado Presidente Campos 'Sales, o Governo Médici te~c o
mérito de nào entravar o desenvolvimento nacional. Ao contrário,
foi, sem dú~ida, o Governo que imprimiu maior aceleração ao desenvolvimento de nossa Pátria, Grato pela oportunidade deste registro·.

O Sr. José Samey (Maranhão)- Qu~ro congratular-me com V,
Ex• pelo valioso trabalho apresentado, na análise desse tão
controvertido relatório do Ministro Baptista Ramos, sobretudo
SR. VJRGILIO TÁVORA (Ceará) - Com prazer, c com
porque a análise de V. Ex• honra o Governo do Presidente Médici. prazer mesmo, incorporamos ao nosso discurso como incentivo os
V. Ex• apenas ficou nos aspectos técnicos c acho, que esta é a melhor apartes recebidos do Senador José Sarncy, do Senador Jarbas Passamaneira de se homenagear o Presidente Médici, homciiJigeando o rinho c agora do Senador Luiz Cavalcante.
seu Governo. Neste momento em que o Ministro Baptista Ramos,
Realmente, durante mais de um ano, aqui procuramos sem
ex-Presidente do nosso Partido c atual Ministro do Tribunal de Con- paixão mostrar, numa época cm que as dúvidas eram muitas, a justc·
tas, é condenado, sob o ponto de vista ético,,a fala de V. Ex• coloca za dessa politica de endividamento.
muito bem o Presidente, porque jamais podíamos acreditar- c seria
Dias atrás, tivemos ensejo de ler até um .ello de jornal afirdiminuir o Presidente - que ele nomeasse um juiz, para que esse mando que a apresentação por nós daqueles quadros que traduziam,
juiz ficasse impedido, sob o ponto de vista moral, de julgar qualquer cm números incontestáveis, a realidade brasileira, parecia uma nove·ato do seu Governo. Assim, a defesa de V. Ex• nilo só redime o la sem fim. Hoje nos rejubilamos porque aqueles quadros ditos rcprc·
Governo do Presidente Ml:dici, com os seus argumentos, como tam- sentar uma novela sem fim, dão a base cm que nos apoiamos para as
bém o enaltece, na certeza de que não são os argumentos sentimen- afirmações que ora fazemos, sem receio de contestação.
tais, nem os passionais, que estilo cm jogo mas, a lisura, a grandeza,
Sr. Presidente, concluiremos.
podemos dizer, c os objetivos do Governo do Presidente Ml:dici.
Desculpada a rudeza: cm uma apreciação de contas espera-se
boa auditoria, embora nào necessariamente um grande pronuncia·
· O Sr. Jarbas Pawrinho (Pará)- Permite V, Ex• um aparte?
mcnto de teoria económica.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Com prazer, concede·
As "Conclusões" citadas só imprcssion:lm àqueles que raciomos o aparte ao nobre Senador Jarbas Passarinho. Depois, responde· cinam cm compartimentos estanques, sem uma visão global do proremos ao de Y. Ex•, Senador José Sarney.
blema. E, escusem-nos a ironia, os economistas talvez, Srs. Sena·
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará)- Senador Virgllio Távora, está dores, creiam que se trata de obra de um bom contador. Os conta·
V, Ex• concluindo uma oração que nós poderíamos classificar, dores quiçá pensem que se deparam com um trabalho de um bom
economista. Nós outros nilo concordamos nem com uma vcrsilo nem
tranqUilamente, de cartesiana ...
com a outra.
OSR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará)- Bondade de V. Ex•.
Era o que tínhamos a dizer. (Multo bem! Multo bem! Palmas
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará) - ... é um estilo enxuto, cm prolongadas. O orador é •lnmente cumprimentado.)
que não hã palavras desnecessárias c que me parece deve ficar como
marco, a partir de agora, das discussões que envolvem o modelo
PARECERESN9S431 e43l, DE l!n6
brasileiro de desenvolvimento, O que acabamos de ouvar dos nobres
Sobre o Projeto de Lei da Cjmara "' 40, de l!n6, (n'
Srs. Senadores, representantes do MDB, foi a declaração expressa de
1.7!'3-B, de I!n6, 111 orlaem), que "dispõe sobre a transferiaque não endossam o relatório do Ministro Baptista Ramos. Falou o
da de terretJos da Ualio para o patrlm6nlo da Unl•emdadc
nobre Vice-Lidcr Nelson Carneiro cm posições coincidentes, por meFederal de Minas Gerais".
ra conseqUência do destino. O destino traça realmente linhas, muitas .
vezes, secantes ou coincidentes- neste caso, embora os argumentos
PARECERN94JJ, DE l!n6
e as intenções possam ser completamente diversos. Creio que seria
Da Comluio de Educaçio e Cultura
importante que nós, liderados de V. Ex• neste Plenário, tivéssemos
Relator: Senador Helvfdlo Nunes
em mira as afirmativas serenas, frias c, sobretudo, comprovadas à
O Senhor Presidente da Rcptíblica, por via da Mensagem n9 17,
base de textos que não podem ser postos em dúvida, qué V. Ex• trouxe nesta rcsP,osta. Acredito mesmo que, a partir de .agora, seria de 17 de fevereiro do corrente ano, enviou ao Congresso Nacional
especioso dis~utir-sc, nesta Casa, por exemplo, o cndivid.amento projeto de lei que "dispõe sobre a transferência de terrenos da Uniilc
externo brasileiro, a menos que se queira transformá-la no cenário de para o património da Universidade Federal de Minas Gerais".
2. Na Câmara dos Deputados foi unanimemente aprovada
um triste e monótono realejo.
pelas Comissões de Constituição c Justiça, Educação c Cultura c
O Sr. Lulz Ca•alcante (Aiagoas) - Permite V. Ex• um aparte, Finanças.
nobre Senador Virgílio Távora?
3. A Exposição de Motivos ilo Senhor Ministro da Fazenda,
que instrui a Mensagem Presidencial, esclarece que "os imóveis que
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com prazer, caro colega.
se .encontram cm posse da Universidade foram desapropriados cm
O Sr. Lulz Ca•alcante (Aiagoas) - Nobre Senador, nu maior porção, por força do Decreto n9 3!'. 778, de 13 de agost~ de
biografia de Rodrigues Alves, diz Afonso Arinos que Campos Sales 1956, para complemcntaçilo da área neccssâria à instalação da
•:nnfundia de tal modo a noção de desonra nacional com dívida ex ter· Cidade Univcrsitâria daquela autarquia, tendo sido, entretanto na, que essa estreita concepção frciou o desenvolvimento do País, c pelos termos das sentenças judiciais cxpropriatórias c respectivas
disso se beneficiou bastante o seu sucessor, que encontrou um Tcsou· transcrições no Registro de Imóveis - incorporados .ao património
ro furto, tanto que é de Rodrigues Alves esse aforismo: "Ao Gover· da União".
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constitucionalidade, juridicidadc c conveniência da proposição, e
proclamado o esforço empreendido pelo Governo Federal no senti·
do de propiciar crescentes oportunidades à juventude no campo
universitário, o parecer, no âmbito desta Comissão de Educação, é
por que o Projeto de Lei n9 40, de 1976 (Projeto de Lei n9 I. 793·8, de
1976, na Câmara dos Deputados), tenha normal tram.itação no
Senado Federal.
Sala das Comissões, em IOde junho de 1976. __ Henrique de La
Rocque, Vice-Prcsidentc, no cxerclcio da Presidência. - Helvfdlo Nunes, Relator- Otto Lehmann- Adalberto Sena- Mendes Canale.
PARECER N9 431, DE 1976
Da Comlssio de Flunçu
Relator: Senador J es3é Freire
Originário do Poder Executivo, vem à Comissão de Finanças o
Projeto de Lei da Câmara n9 40, de 1976, que dispõe sobre a
transferência de terrenos da União para o património da Universidade Federal de Minas Gerais.
A matéria é submetida à deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do artigo SI da Constituição Federal.
Em sua Exposição de Motivos, o Senhor Ministro de Estado da
Fazenda justifica a medida, argUindo que "A Universidade Federal
de Minas Gerais pretende realizar permuta com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tendo por objeto terrenos que vem utilizando
c são necessários à abertura da Avenida Presidente Carlos Luz,
naquela Capital, e lotes urbanos de propriedade municipal".
A proposição visa a obtenção da necessária autorização legisla ti·
va para que a medida desejada pela Universidade Federal de Minas
Gerais se torne efetiva.
Manifestaram-se favoravelmente o Serviço do Património da
União e a Secretaria Geral do Ministério da Fazenda e, finalmente, o
Senhor Ministro de Estado da Fazenda concordou com esses pareceres.
Na Câmara dos Deputados, o Projeto foi aprovado em Plená·
rio, após tramitar pelas suas Comissões Técnicas.
As razões apresentadas justificam plenamente a expedição de lei
autorizativa.
No âmbito regimental da Comissão de Finanças, nada temos a
opor ao projeto em exame, e, assim, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 10 de junho de 1976. - Amaral
Peixoto, Presidente - Jessé Freire, Relator -Mauro Benevldes Mattos Leio - Roberto Saturnlno - Benedito Ferreira - Saldanha
Derzl- Hehldlo Nunes- Henrique de La Rocque- Ruy Carneiro.
PARECER N9 433, DE 1976
Da Comlssio de Consdtulçio e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n9 137/76, que "dispõe sobre a lndlcaçio de
candidatos a cargos eletlvos nos munlclplos onde os Partidos
Polfdcos nio constltulram Dlret6rlos Municipais, e d4 outras
providências".
Relator: Senador Nelson Carneiro.

lher seus candidatos a prefeitos e vereadores, ainda este ano, eis que
a iniciativa se restringe apenas ao pleito de IS de novembro
vindoura. A solução ora alvitrada vigorou, com êxito, em 1972,
quando o saudoso Senador Filinto MUller por sua aprovação tanto
se interessou.
Ao manifestar-me pela constitucionalidade, juridicidade e
aprovação quanto ao mérito do projeto do ilustre representante
amazonense, incluo um apelo para que matéria tão urgente assim
seja tratada por esta Casa e pela Câmara dos Deputados, sob pena
de não alcançar os objetivos que visa.
~o meu voto.
,.
Sala das Comissões, cm IOde junho de 1976. - Accloly Filho,
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Otto Lehmann - Leite
Chàves - Renato Franco - Dirceu Cardoso - Henrique de La
Rocque- Italívio Coelho- José Llndoso- Helvfdlo Nunes.
PARECER N9434, de 1976
Da Comlssio de Redaçio
Redação do vencido, para o 29 turno regimental, do
Projeto de Lei do Senado n9 104, de 1976.
Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão apresenta a rcdação do vencido, para o segundo
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n9 i04, de 1976, que
dá nova redação ao art. 26 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971
(Lei Orgãnica cios Partidos Políticos).
Sala das Comissões, cm li de junho de 1976. - Danton Jobim,
Presidente - Mendes Canale, Relator- Orestes Quércia - José
Lindoso.
ANEXO AO PARECER N9 434, DE 1976
Redaçio do vencido, para o 19 turno regimental, do
Projeto de Lei do Senado n9 104, de 1976, que dá nova redação
ao art. Z6 da Lei n9 5.681, de 11 de 'julho de 1971 (Lei
Orgânica dos Partidos Políticos).
O Congresso Nacional decreta:

Art. ]9 O art. 26 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971, passa
a vigorar com a seguinte rcdação:
"Art. 26. ~vedado:
I - ao Presidente e ao Vice-Prcsidentc da República,
aos Ministros de Estado, Governadores e Vice-Governadores, Secrctãrios de Estado e dos Territórios Federais,
Prefeitos e Vice-Prcfcitos o exercício de funções executivas
nos Diretórios Partidários;
II - a qualquer filiado pertencer, simultaneamente, a
mais de um Diretório Partidário, salvo se um deles for o
Nacional;
III - aos cônjuges c a parentes consangUíneos ou afins,
entre si, até o 3Y grau, pertencerem ao mesmo Diretório,
salvo se qualquer deles exercer mandato legislativo."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
O nobre Senador José Lindoso of.~~ :ce projeto de lei, dispondo revogadas as disposições em contrário.
sobre a indicação de ~andidatos a car&•:~ elctivos onde os Partidos
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Do Expediente lido
Pollticos não constitulram Diretórios Municipais, e dá outras
consta o Projeto de Lei da Câmara n9 46, de 1976, que nos termos da
providências.
Em tais municfpios, as deliberações serão tomadas pelo quorum alínea a,,slo inciso II, do art. 141, do Regimento Interno, receberá
mínimo de 10% (dez por cento) dos filiados do Partido. A Comissão emendas perante a primeira comissão a que foi distribuído, pelo
Executiva Regional coilvocará as convenções municipais e designarA prazo de cinco sessões ordinárias.
delegado que u represente. Serão observadas as normas atinentes às
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
sublcgcndus. E ao Tribunal Superior Eleitoral cumprirá expedir as recebeu as Mensagens n9s 76 c 77, de 1976 (n9s 154 e I55/76, na
necessárias instruções para a execução da lei.
origem, de 10 do corrente), pelas quais o Senhor Presidente da
A proposição em exame vem permitir que, cm numerosos República, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da
municípios, os dois Purtidos ensejem aos filiados o direito de esco· Constituição, submete uo Senado propostas do Sr. Ministro de
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do Sul (SC) e de Praia Grande (SP), sejam autorizadas a elevar
temporariamente, os parâmetros fixados pelo art. 29 da Resolução n;
62/75, desta Casa, c possam realizar operações de crédito, para os
fins que especificam.
·
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. J9.Sccrctário.
lido o seguinte
.. · ..

e

~

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 152, DE 1976

A ação do aviso prévio ao empregador implica iniciativa de
rescisão do contrato por parte do empregado c, cm conseqUência: a
perda dos direitos decorrentes da rescisão.
Dcstartc, ainda que nossa lei seja omissa, é inválido o aviso prévio concedido pelo empregado menor ao empregador, pela ausência
de assistência de rcsponsávcllcg&l.
essa omissão, que o presente projeto de lei pretende sanar sem
deixar qualquer margem de dúvida, visando única c exclusivamente
resguardar os interesses do menor trabalhador.
Em face do exposto, submetemos o presente projeto de lei ao
estudo e superior apreciação de nossos ilustres pares do Congresso
Nãciona!.

e

Sala das Sessões, em li de junho de 1976.- Orestes Quércla.
Acrescenta parllgra(o llnlco ao artigo 439 do Decreto-Lei
n9 5.452, de J9 de maio de 1943 (Con110Jidaçio das Leis do
Trabalho).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Acrescente-se ao artigo 439 do Decreto-Lei n9 5.452, de
J9 de maio de 1943, o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único. Incorre na proibição deste artigo, a concessão
de aviso prévio por parte do empregado menor de 18 anos.
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N9 5.452, DE J9 DE MAIO DE 1943

Aprora a Consolldaçio das Leis do Trabalho
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Nos últimos tempos, tem-nos chegado ao conhc:cimcntCl a ocorrência habitual com que empregadores inescrupulosos têm burlado a
inexperiência de empregados menores de dezoito (18) anos ao obter
o aviso prévio dos mesmos, sem a devida e necessária assistência de
seus responsáveis legais.
Embora. o artigo 439 da Consolidação das Leis do Trabalho la
casu seja silente, por inferência lógica da nossa sistemática jurldica ê
inválido o aviso prévio concedido pelo menor de dezoito (anos) anos
sem assistência de seus responsáveis legais.
Com efeito, pára fins trabalhistas considera-se menor o traba·
lhador de 12 a 18 anos (CLT, art. 402).
Por sua vez, a regra geral de direito comum é no sentido de que
ao menor é vedado praticar pessoalmente os atos da vida civil.
incapaz para tal, não valendo o ato praticado pelo menor se não houver assistência do responsável legal, ou se por outra forma prevista
em lei não for suprida a incapacidade absoluta ou relativa.
Esta, pois, a regra geral e aplicável ao Direito do Trabalho
como fonte subsidiária, nos preciosos termos do art. 89 da Consolida·
ção das Leis do Trabalho.
Outrossim, dispõe o art. 439 do citado diploma legal que é licito
ao menor firmar recibo pelo pagamento de salário. Dispõe, ainda, cs·
te mesmo artigo, que, tratando-se de rescisão· de contrato de traba·
lho, é vedado ao ménor de 18 anos dar, sem assistência de seus
responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento de
inderiização que lhe for devida.
Ora •. vemos então que a única exceção que se abre à regra geral
quanto à incapacidade do menor para a prática de atos da vida civil é
quanto a sua capacidade para firmar recibos pelo pagamento dos
salários.
Como norma que abre exceção à regra geral, deve ser interpretada restritivamente, conforme sábia regra da hermenêutica.
Se, pois, a única cxceção que se abre à regra geral é quanto a
capacidade para firmar recibo de pagamento, naturalmente não po·
de o empregado, sem assistência do responsável legal c que tenha me~
nos de 18 anos, conceder aviso prévio ao empregador.

e

Essa conclusi!o atende à menslegls do disposto na parte final do
art. 439 referido acima. O que se visa ali é resguardar o direito do menor no cnso de rescisão de contrato de trabalho, garantindo-lhe o
correto recebimento de seus direitos.

e

Art. 439. llcito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos
salários. Tratando-se, porém, de rccisão do contrato de trabalho, é:
vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus rcsponsâ·
veis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização
que lhe for devida.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação
Social.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será
publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N9 260, DE 1976
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que os
Projetas de Lei do Senado n9s 109, 112 e 119, de 1976, tenham trami·
tação eni conjunto.
Sala das Sessões, em li de junho de 1976. - Accloly Filho,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

REQUERIMENTO N9 261, DE 1976
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que os
Projetes de Lei do Senado n9s 96 e 144, de 1976, tenham tramitação
em conjunto.
Sala das Sessões, em li de junho de 1976.- Accloly Filho, Presi·
dente da Comissão de Constituição c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os requerimentos
lidos serão publicados c incluldos em Ordem do Dia, nos termos do
disposto no art. 279, li, c, do Regimento Interno.
Sobre n mesa, requerimentos que serilo lidos pelo Sr. 19Secretário.
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-346São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N9 26%, DE 1976
Senhor Presidente,
Nos termos do an. 233, do Regimento Interno, requeiro a
transcrição nos Anais do Senado, da Ordem do Dia, do Ministro da
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Joelmir Campos· de Araripe
Macedo, referente ao 459 aniversário do Correio Aéreo Nacional,
que será comemorado amanhã.
Sala das Sessões, li de junho de 1976.- Lourlnl Baptista•.
REQUERIMENTO N9 263, DE 1976
Senhor Presidente,
Nos termos do an. 233, do Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado, da Ordem do Dia do Ministro da
Marinha, Almirante de Esquadra Geraldo Azevedo Henning, lida
hoje em todas as unidades da Marinha, em comemoração ao
aniversário da batalha naval de Riachuelo.
Sala das Sessões. li de junho de 1976.- Lourlnl Baptista.
O SR. PRESlDENTE (Magalhães Pinto) - Os requerimentos
lidos serão submetidos ao exame da Comissão Diretora.
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim, primeiro
orador inscrito.

bilhão c 400 ·milhões de dólares, praticamente o mesmo de igual
perfodo no ano de 1975. .
Vejo, num jornal especializado - a Gazeta M~rcantll, de São
Paulo - um balanço expressivo da situação. Nessa análise, nilo
poderia passar sem exame a posição do petróleo, insaciável
devorador de nossas divisas.
No começo do ano - salientou o jorn11l - estimou-se que nilo
gastaríamos, em 1976, mais de 2 bilhões e 8 milhões com a
importação do combustível. Depois, arredondou-se a cifra para 3 bilhões, no máximo.
O fato, porém, é que a média mensal de nossas compras de
petróleo, nestes últimos cinco meses, já se elevou a 380 milhões de
dólares .. ,
Mantida essa média, teremos gasto, com a importação referida,
não 3 bilhões, como o previsto, mas 4 bilhões e 56 milhões de
dólares. Para ser mais claro: gastaremos mais I bilhão e 56 milhões
que no ano passado.
Apesar disso - pergunto - qual a medida heróica que foi
adotada para restringir as importações de petróleo?
Que espera, o Governo? Contornar essa situação, de
indisfarçâvel gravidade, apenas coibindo a exportação (Resolução
n' 354) ou com as restrições ao turismo internacional?
Seria ingénuo, senão rid!culo, pensar assim.
O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) - Permite V. ,Ex• um
aparte?
·
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Tenho o máximo
prazer em conceder o aparte ao meu companheiro de Bancada,
Senador Orestes Quércia.

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Senador Danton Jobim,
Minha presença na tribuna justifica-se, no dia de hoje, pelas ainda há alguns instantes, conversando com alguns jornalistas, cu
grandes preocupações que me têm assaltado em relação à conjuntura dizia que a necessidade de o Brasil economizar gasolina é realmente
económico-financeira nacional.
muito grande. Não resta dúvida de que, mais dia menos dia, o
O que realmente me assusta, Sr. Presidente, na conjuntura que Governo adotará o racionamento da gasolina. Acrescentava parecer
atravessamos, não são as dificuldades que se vêm acumulando na que o Governo se recusa a tomar a medida óbvia, a medida clara,
úea politica, até certo ponto naturais, ante o impasse a que chegou a simplesmente porque a idéia partiu da Oposição, do Movimento
politica de distensão do Presidente Geisel.
Democrático Brasileiro. ~ lamentável - e V. Ex• como, de resto,
·o que me preocupa sobretudo ou mais que tudo é a grav!ssima companheiros nossos têm lamentado quotidianamente - que o
situação económico-financeira em que nos encontramos, para a Governo não abra os olhos para essa necessidade imperativa, c
qual, por mais otimistas que sejamos, não vemos uma safda a m.édio atenda à indicação do Movimento Democrático Brasileiro,
e curto prazo, situação que poderá se refletir na área politica e, procedendo ao racionamento devido, como o fazem·· os pa!ses mais
também, na área institucional.
adiantados do mundo que, muitas vezes, nem precisam de petróleo,
Em resumo, a questão pode ser definida assim: edificamos porque são auto-suficientes. Por que nós, que precisamos de 80% do
largos anos sobre terreno movediço - o comércio exterior, sem petróleo do exterior, não adotamos essa medida? ·
atentar em que este não podia ser uma sólida base de sustentação
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Muito obrigado
para um desenvolvimento a elevad!ssimas taxas de crescimento
económico. Tal crescimento não guardava qualquer proporção com pelo aparte. Conforme V. Ex• verá, seu ponto de vista é exatamente
a alt!ssima expansão demográfica do Pa!s, a qual não propiciava a o que sustento. Nilo porque tenha ·maior simpatia por racionamentos
ampliação do nosso mercado interno, dado o agravamento, dia a dia ou tabelamentos. Trata-se de um remédio amargo, mas, às vezes, é
maior, da concentração da renda nas mãos de uma reduzida minoria pref~rfvel tomá-lo no infcio da moléstia do que depois. ser obrigadCI
a fazê-lo em doses ainda mais altas, no decorrer e no término da
da população.
Quando os ventos adversos começaram a soprar, sobre o tão doença, o que pode ser fatal.
Segundo o articulista da publicação paulista que me caiu nas
falado e decantado milagre brasileiro, do norte do Continente e do
leste europeu, debilitando o fluxo das exportações, a alta do petróleo mãos, "os cálculos mais conservadores estimam que o Brasil gastaria
este ano cerca de 700 milhões de dólares" com as viagens de natureza
atingiu-nos em cheio.
O resultado foi a situação de calamidade descrita pelo próprio tur!stica realizadas por brasileiros no exterior.
"Se as recentes restrições conseguissem reduzir em 50 por cento
Presidente da República, nas palavras com que Sua Excelência
esses
gastos, teríamos uma economia de 350 milhões de dólares.
justificou sua decisão de permitir os contratos de risco - que muitos
consideravam vulnerar o monopólio do petróleo - cm Aceitemos, com exagerado otimismo - naturalmente - a cifra de
pronunciamento que comentei cm tempo oportuno c elogiei pela sua SOO milhões de dólares".
"Ainda assim tal economia será de. pouca significação, se
franqueza.
Nilo sei, Sr. Presidente, se o Ministro da Fazenda vcrâ somente com o petróleo despendermos talvez desnecessariamenteconJirmada a sua previsão de que este ano o déficit comercial ficará mais 1,56 bilhão de dólares cm comparação com o ano anterior.
"Dessa forma, parece inevitável a conclusão de que as recentes
ao redor de I bilhão de dólares.
Sinceramente, desejo que assim seja. Não sou partidário do medidas de contenção do turismo externo, embora louváveis em seus
quanto pior, melhor. O certo é que, nos cinco primeiros meses deste propósitos, visaram somente um aspecto talvez acessório, mas
1976 (inclu!da estimativa da CACEX para maio), o déficit foi de I positivamente secundário, do problema de nosso comércio exterior."
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-347A produção interna de petróleo, como todos sabem, caiu na
estagnação, permanecendo cscasslsima em relação às nossas
necessidades.
O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) outro aparte?
V,

Permite V. Ex• um

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer ouvirei
Ex•

O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) - Meu aparte é
exatamente sobre um aspecto do qual me lembrei agora, ou seja, que
o racionamento desse produto tão importante, tão fundamental;
traria uma noção pública, uma sensibilidade do povo brasileiro, no
sentido de se economizar gasolina; traria, vamos dizer, uma
conscientização do povo brasileiro dessa necessidade. Todavia, ao
invés de proporcionar essa conscicntlzação, o Governo faz
cxatamcntc o contrário. Faz propaganda, na televisão, de que logo c
logo teremos auto-suficiência cm petróleo. Ora, nós todos que
acompanha~os a evolução de Campos e de outras descobertas da
PETROBRAS sabemos que o ideal. que desejamos, ele ainda nãc
está claro no nosso horizonte, Os contratos de risco, que entendemos
ferirão o monopólio estatal do petróleo, positivamente ainda não
trouxeram a perspectiva de que teremos o petróleo. Ora, o Governo,
através de urna propaganda cm que se vê a chama de uma refinaria
colorida, sob o acorde de música que encanta, dá ao povo a imagem
de que não temos problema de petróleo com o consumo da gasolina,
c sim de que as perspectivas são evidentes, claras, rápidas, de nossa
auto-suficiência. Logo, o Governo faz exatamente o oposto daquilo
que nós entendemos fosse realizado.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Muito obrigado a
V. Ex•
Poderia dizer que o Governo se mostra atento à situação, tanto
assim que o Presidente, vencendo sua repugnância pela medida,
tomou a decisão corajosa de admitir os contratos de risco. Mas estes
ainda estão "na mão do artista", como diz o povo: acham-se ainda
na etapa preliminar.
Ainda passarão vários anos para que comecem a aparecer seus
resultados, de modo que o que me parece lógico, quando menos
sensato, é reduzir o consumo de petróleo, apelando para a medida
antipática e heróica do racionamento, como bem lembrou o nobre
Senador Orestes Quércia.
Nilo é um problema, Sr. Presidente, de escolher entre uma boa,
sofrível ou ruim alternativa. Não há alternativa neste caso. Bem sei
que se trata de uma faca de dois gumes. A solução, sem dúvida,
requer sacrifícios c acarreta sérias dificuldades. Através de seus
imaginosos p·lanejadores - ou planificadores - o Governo deve
fazer tudo, a fim de solucionar a questão do combustível. O que não
se pode, evidentemente, é negligenciá-la ou ignorá-la.

Não se quer racionar Ópetróleo pelos inconvenientes que isto
representa, mas pretende-se que' a alta do custo de vida seja frcada
mediante o velho expediente do tabelamento dos gêneros alimcntl·
cios, cujo efeito é puramente moral - alguns dizem até que é
meramente .demagógico - c cm qualquer caso se torna,
provadamente, um estímulo ao mercado negro. Estamos acostuma·
dos ao antigo jogo do tabelamento, que jamais contribuiu para reduzir custo-de-vida.
O Sr. Jolf Samey (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Tenho o maior
prazer cm ouvir o aparte do nobre Senador José Sarncy.
O Sr. Jolf Samey (ARENA - MA) - V. Ex•, como membro
da Oposição, vem mais uma vez, nesta Casa, bater na tecla do
racionamento, como uma solução para a balança de pagamentos;
entretanto, o Brasil seria o único Pais do mundo a adotá-la. Nenhum
deles a adotou embora a crise do petróleo tenha atingido a todos os

países, porque, na realidade, ela não resolve. Se V. Ex• quiser que o
racionamento atinja somente a gasolina, de que temos apenas uma
cota de 28% do total da importação de óleo, se V. Ex• com isso atin·
gir todos os sctores, então V. Ex• irá inevitavelmente ter de reduzir a
capacidade de expansão do transporte da carga pesada e a expansão
do Pais e jogá-lo na recessão através das usinas diesel, que
funcionam noutros sctores; enfim, temos que restringir, por igúal o
próprio crescimento do Brasil. A solução que o Governo vem
adotando certamente tem sido aquela de diminuir o consumo
seletivamente. E através de que? Dos reajustamentos que têm sido fei·
tos, colocando opctrólco ao mesmo nlvel internacional, retirando os
subsídios que devem ser retirados. Noutro ponto, V. Ex• faz também
uma grande justiça ao dizer que o Governo deseja resolver o problc·
ma do custo de vida através da solução antipática do tabelamento.
V. Ex• está fazendo uma grave acusação e uma grande justiça,
porque o Governo tem procurado dar, nesse setor, uma solução de
regular o mercado, financiar a produção e usar dos instrumentos da
estocagcm c dos mecanismo de financiamento e de preços, para que
estes não atinjam aqueles níveis que, realmente, não desejamos.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Já atingiram.
O Sr. Jolf Samey (ARENA - MA) - O tabelamento de preços se refere apenas aos especuladores. E nenhum Governo nem
nenhum representante do povo - como é V, Ex• - pode negar ao
Governo o instrumento de usar do tabelamento contra exclusivamente os especuladores, c estes devem scrcombatidos com a maior coragem c decisão. Assim, a solução do tabelamento não é a.que o Governo vem adotando para evitar a alta do custo de vida, mas sim para
punir os especuladores. As medidas que o Governo vem adotando
para conter os preços são muito mais profundas e estilo ai, a cada
dia, sendo aprofundadas.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) -Agradeço o aparte
de V. Ex•. Devo dizer, entretanto, que, em relação à medida do
racionamento da gasolina, nilo a apresento como alternativa como já disse aqui -mas algo que cedo ou tarde o Governo terá de
adotar. E, se é assim, é prcfcrlvcl que adote desde logo. Os
inconvenientes silo muitos, bem sei, e será preciso por a trato a famosa imaginação .criadora, para chegar-se a uma solução realmente
eficaz para o problema. A nós, da Oposição, não cabe evidentemente
descobrir a fórmula salvadora. Ouvimos, de vez cm quando, da
Bancada arcnista que nós nilo apresentamos alternativas, que nós
nilo temos um modelo para a solução dos problemas nacionais. Mas
a verdade é que não nos compete construir este modelo c, se o
construíssemos, senão como uma obra cerebrina, um exercício
escolástico sem maior conataçilo com a realidade. Quem dispõe das
equipes técnicas, dos recursos para as pesquisas, de todos os elementos de assessoria, para chegar à solução eficaz desses problemas é o
Governo. Se estivéssemos no governo, estaríamos no pclourinho,
estaríamos evidentemente sendo intimados a descobrir soluções. E
nos desdobraríamos para encontrá-la, manejando os instrumentos
que o Estado poria a. nossa disposição.
O Sr. Vlrafllo T'vora (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Um minuto apenas,
eminente lfdcr, porque preciso responder à segunda parte da brilhante intervenção do nobre Senador pelo Maranhão.
Quanto ao tabelamento, devo, aqui, referir uma experiência
muito interessante feita por um homem que durante tantas décadas
exerceu no Brasil, durante todas as cmcrgencias que surgiam, a função de grande tabelador. Esse homem, funcionário da mais alta categoria c de rara competência, que, aliás, chegou a Ministro de Estado,
passando por uma Diretoria Geral de Agricultura c depois a uma do
Ministério do Trabalho Indústria c Comércio, chamava-se Dulfe
~inheiro Machado. Dizia-nos ele, certa vez, já dispensado desse
mgrato mister, que toda a experiência que recolhera como grande

-348tabetador podia resumir-se assim: - O tabelamento não leva a parte
alguma, a não ser à criação de um mercado paralelo, de um mercado
negro.
Por maiores que sejam os nossos esforços no sentido de manter
uma fiscalização eficiente, nunca o conseguireii\OS. Pode ser que
hoje, com a evolução que experimentou a máquina do Estado, seja
possível até conseguir-se uma fiscalização sofrivelmente eficaz. Esta,
porém, será sempre obra humana, refletindo falhas e fraquezas
humanas, mais visíveis em servidores mal pagos.
O Sr. JoN Samey . (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Darei o aparte
agora a V.· Ex•. A mesa adverte-me que devo encerrar o meu discurso, mas ouço com um prazer imenso o aparte de V. Ex• como,
também, ouvirei o nobre Llder da Maioria, Senador Virgflio Távora,
que, para honra minha, entrou na fila.
O Sr. José Samey (ARENA - MA)- O raciocínio de V, Ex•
nos leva quase que ao absurdo. Que V. Ex• disse que o tabelamento
não resolve, não tem nenhuma função. Em seguida V, Ex• diz que
ele leva a um outro tipo de mercado, mercado para)elo,

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ)- Talvez não con·
cordc comigo, mas ele sabe muito bem que o tabelamento também
atinge o lavrador lá na fonie de produção. Agora, quanto aos casos
de atravessamento, acho que se deve aplicar o rigor da lei contra ele.
Mas, isso é diferente, não é lixar tntlelas de preços nos grandes mercados e, então, fiscalizar o comerciante para ver se ele está vendendo
por ela. O grande testemunho para o qual aqui devemos recorrer é o
das donas-de-casa, pois elas sabem muito bem que esses tabclamen·
tos não são respeitados.
Mas, tenho o maior prazer em ouvir o aparte do eminente
Senador Virgnio Távora, pela Liderança da Maioria.
O. S.r. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
nosso aparte, inicialmente, comportaria uma pergunta que era uma
curiosidade: V. Ex• estará, por acaso, no início da semana que vem,
aqui, quando sempre tenho o prazer, por ser os primeiros dias do
nosso calendário hebdomadário de trabalho, que o eminente
Senador Robcrio Saturnino, nosso de~atedor contínuo está?

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Pretendo estar aqui.
uma rotina. Apenas há um feriado no meio da semana e não sei se
viajarei ao Rio nesse dia, para atender a compromissos com meus
correligionários.
O SR. DANTON JOBIM (M DB- RJ) -Isso é mau.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Esportivamente,
O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Então, esse mercado estamos fazendo esta pergunta porque sabemos que existe Corpus
paralelo, V. Ex• não vai querer que ele seja por preço mais baixo do Chrlsti no meio da semana c, possivelmente, um dos dois estará
que aquele tllbelado, V. Ex•, então, admite que ele seja um preço presente. Porque, só teria sentido a explicação que vamos procurar
mais alto. Em seguida V, Ex• propõe que o Governo libere os dar, da atitude do Governo, não querendo ser simpático nem
preços. Como V. Ex• quer que baixe os preços e ao mesmo tempo antipático ao tema do prestigioso jornal que sempre nos atribui esta
libere os preços? Essa fórmula é que V. Ex• tem que dar porque nós atitude, mas dando as bases reais.· Por que não se adota o
não podemos chegar até ela. V, Ex•, como representante da racionamento c mostra isso em termos numéricos? Mas de antemão
Oposição, quer que diminua o custo de vida mas quer que se diminua adiantava V. Ex• que, ontem -já demos uma pequena amostraprocuramos dar uma visão daquilo que constitui as bases da
liberando os preços. ~esse o ponto de vista da Oposição?
argumentação, para no momento não se adotar operacionamento da
O SR. DANTON JOBIM (MDB...:.. RJ)- Não é bem isso.
gasolina que todos, agora, parece que no MDB, dela são adeptos.
rnicialmente, é uma questão que, além de todo o envolvimento social
O Sr. José Samcy (ARENA - MA)- Liberação de preços que teria providência como essa, há a questão numérica, ou aquela
para resolver o problema do custo de vida ou se se reduz preço que mostra quantitativamente o que representaria essa medida.
através de aumento de produção, dar no homem que produz Mesmo que se obtivesse, com todo o esforço, um resultado de 20%
""·condições de financiamento c de estocagem c regular esses estoques. cm economia de gasolina. Essa era, então, a primeira parte da nossa
Essa é a fórmula democrática que o Governo está adotando. Agora, intervenção. A segunda, eminente Senador - embora abusando da
essa fórmuln não prescinde jamais dos instrumentos de repressão aos bondade de V. Ex•, pois o aparte já está longo ...
especuladores.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Por mim V. Ex•
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - V. Ex• insiste falaria o tempo todo.
sempre cm figurar uma luta do Governo contra o grande inimigo, o
O Sr. VIrgílio Távora (ARENA- CE)- ... queremos dizer que
especulador, o atravessador, para dar uma conotação antipática aos continua o Governo aberto, sem desejo de ser popular ou impopular,
pronunciamentos daqueles que não acreditam no· tabelamento, na à recepção de toda e qualquer sugestão que possa ajudar com as
eficácia do tabelamento, cm nosso meio, dada a longa experiência na luzes de quem quer que seja; algo que acrescente uma melhora, por
matéria.
pequena que seja, à atua I situação cambial. Isto é que é preciso ficar
bem claro, talvez já seja até um pouco cediça a afirmatiya dentro
O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Nilo estamos dizendo desse Plenário. De maneira que nós recolhemos as informações,
que ele seja a solução mágica, estamos dizendo que é um recolhemos as sugestões, agora, o Governo se reserva o direito de
instrumento. Mas, V. Ex• disse que o Governo estava recorrendo ao aceitar ou não. J.sto constitui o cerne daquilo que queríamos di'zer a
instrumento do tabelamento como uma solução para o custo de vida V. Ex• o mais sinteticamente possível, para não lhe tomar o tempo.
e eu disse que V. Ex• está fazendo uma injustiça, não é exatamente
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Agradeço a V. Ex•
isso que está acontecendo.
as primícias que nos deu do seu futuro pronunciamento sobre a maté·
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - ~ uma solução ria.
Agora, o que eu queria dizer, entretanto, ainda antes de
aleatória, solução falsa, solução de fuga ao verdadc!ro problema,
terminar,
e estou quase a terminar, Sr. Presidente, é que, para
que por isso há quem chame solução demagógica.
Mas na realidade nunca o tabelamento resolveu o problema do minorar a crise cm que estamos envolvidos, temos que recorrer,
abastecimentq das grandes cidades e da distribuição de alimentos a fatalmente, a uma política de austeridade.
preços compatíveis com a bolsa do consumidor.
O Senador Agenor Maria que está aqui presente já teve
oportunidade de falar ...
O Sr. José Sarney (ARENA V. Ex•

MA) - Não concordo com

~

O Sr. Agenor Maria (MDB aparte?

RN) -

Permite V. Ex• um

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - .Entretanto,
nenhuma polftica de austeridade no mundo foi bem sucedida, se nl!o
contou com o apoio consciente da opinião pública.
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-349Quando a Inglaterra se viu sitiada pela ameaça nazista, Churchill teve a coragem de dizer a verdade ao seu povo. Não lhe prometeu dias de vitória, mas somente esforço, sangue, suor c lágrimas.
Não queremos ser dramáticos, mas a verdade é que o Brasil está
sitiado por uma crise generalizada, de caráter internacional, que é
responsável, em boa parte, pelos nossos males. ~ preciso que o seu
governo ataque com armas adequadas os problemas candentes que o
desafiam, o que só poderá fazer numa atmosfera de paz, de compreensão e de geral entendimento.
Isso só é posslvCI com a colaboração de todos nós, sem distinção
de correntes partidárias, e de todas forças vivas da Nação.
Completado o meu pensamento, tenho o prazer de ouvir o nobre Senador pelo Rio Grande do Norte, Sr. Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador·Danton Jobim,
o problema é de uma complexidade fora do comum; vivemos uma
fase de inflação reconhecida por todos c temos que considerar que
esta inflação não pode parar de um dia para o outro. Com o advento
das cadeias de supermercados, com capital realmente extraordinário,
hoje, localizadas em todas as cidades importantes do nosso Pals, é
lógico que essas cadeias de supermercados podem se dar ao luxo de
manter estoques enormes, estoques esses na mão de quem realmente
pode estocar e esperar. Se pensarmos dentro do problema capital,
temos que considerar que esses que têm o dinheiro e podem estocar c
se vêem· num regime inflacionário, não têm por que se apressar para
vender. De forma que eu acho que, para conter essa evasão de produtos que está estocado na mão dessas cadeias de supermercados é
necessária, da parte do Governo, uma pressão muito forte, para realmente não faltarem esses produtos no mercado brasileiro. Muito
obrigado.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) - ~justamente essa
ação contra os atravessadores - porque no fundo, supermercados
com' esses estoques fabulosos não fazem senão atravessar ou açam·
barcar- que está a solução do problema, ou talvez esteja a solução
do problema, que não(: simples, mas muito complexo, como disse V.
Ex•
Infelizmente, Srs. Senadores, hã muito que os Governos rcvo·
Jucionários se mantêm prisioneiros do passado, esquecendo que pre·
cisam apagar os traços da cizãnia e abolir qualquer discriminação en·
tre brasileiros, mediante uma generosa conduta que reúna em torno
de si todos os filhos desta Nação.
Essa união, que sempre quis, que o MDB sempre desejou, não
se fará, por certo, através de barganhas, mas em torno de um progra·
ma comum ou um plano de ação, se V. Ex• preferir, para enfrentar a
dura emergência de uma crise econômica que pode arrastar o Pals
para dias cada vez mais dif!ceis.
O remédio não é repetir a todas horas, na TV e no Rádio, que
"este é um País que vai prâ frente", pois todos percebem que temos
de trilhar um caminho seguro e um denso nevoeiro nos rouba a pers·
pectiva.
O remédio, o grande remédio é unir o Pals, conservando, embora, a vida partidária e a liberdade da informação e do debate. ·
Mas ninguém conseguirá unir uma nação radicalizando os pré·
lios incruentos das urnas, ou substituindo o ardor partidário pelo
facciosismo nocivo c gerador de ódios c ressentimentos.
Ninguém alcança o apoio consciente de todos a um programa
austero de salvação nacional bloqueando o caminho a uma Oposição
honesta, que marcha, dentro da ordem balisnda pelas leis vigentes e
repele a subversão como solução para os problemas nacionais.
·Sem barganhas, sem ndcsismos, sem capitulações, o mundo polltico se pode compor sob a lideração natural do Presidente da Rc·
pública, que ganhará maior força e maior autoridade para retomar a
polltica da distensão, mesmo lenta c gradual, quer no plano social,
quer no plano polltlco.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- V. Ex• me concede um
aparte?

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com muito prazer.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Ouvi com atenção o
discurso grave, sério, porém sereno, que V. Ex• pronuncia hoje, c
quero, no final de suas palavras, expressar a minha integral
concordância, principalmente no que tange às suas últimas afirmações, favoráveis a um entendimento de todas as correntes pollticas
deste Pals; de todas as correntes que procuram, construtivamente,
uma salda para as dificuldades que a Nação atravessa. As dificuldades são, cfctivamente, muito grandes. preciso reconhecer que a
situação cconômica requer um esforço nacional c, paralelamente, um
entendimento polltico amplo para que se formulem as soluções capazes, realmente, de tirar o Pals dessa dilicllima situação cconômica
cm que se encontra. Quero dar os meus parabéns a V. Ex• pelo seu
pronunciamento de hoje.

a

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) - Senador Roberto
Snturnino, foi uma honra receber o seu aparte.
O meu tempo está esgotado. Devo terminar dizendo que não poderia compor .um fecho melhor para o meu modesto pronunciamento, do que as palavras que aqui foram pronunciadas pelo meu
ilustre companheiro da representação fluminense.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAISOSSENHORESSENÀDORES:
José Guiomard- José Esteves- José Lindoso - Fausto Castelo-Branco - Petrõnio Portella - Virgílio Távora - Wilson
Gonçalves- Jcssé Freire- Domlcici Gondim - Arnon de MclloGilvan Rocha -Amaral Peixoto - Roberto Snturnino - Itamar
Franco - Franco Montoro - Benedito Ferreira - Leite Chaves Evelâsio Vieira- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está terminado o
perlodo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 243, de
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista c outros Senho-·
res Senadores, . solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da "Aula Inaugural'', proferida pelo
Presidente Magalhães Pinto, no "Seminário sobre
Modernização Legislativa e Desenvolvimento Pol!tico".
Em votação o requerimento:
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

E A SEGUINTE A AULA INAUGURAL PROFERIDA PELO
PRESIDENTE MAGALHÃES PINTO:
AULA INAUGURAL
Seminário sobre Modernlzaçilo Legislativa
e Desenvolvimento Polldco
A aula inaugural deste Seminário, desejamos dedicar à memória
do ilustre brasileiro e homem público de excepcionais qualidades:
Alcides Carneiro.
Convidáramos este querido amigo para proferir a primeira
conferência, trazendo para os que participam deste Simpósio a sua
palavra culta, repassada de invariável calor humano.
Homem de extraordinário saber, exemplo vivo do poder e da
beleza da oratória, o Ministro Alcidcs Carneiro foi, sem dúvida,
exemplar humano, digno de ser cmltado.
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-350Grandes farnm as suas virtudes cfvicas, Maiores ainda, através
Exotamcntc por isso, a maioria de nossos preceitos internos, a
de todos que de perto o conheceram, foram as suas qualificações praxe legislativa c a conduta da vida parlamentar regem-se mais pela
humanas; pois amava, amava com sinceridade, sem jactâncias, os tradição não cscri.ta, do que propriamente pelas disposições rfgidas
seus semelhantes. Por estes sempre fez o que pôde, para minorar-lhe dos Regimentos, que nada mais silo do que normas cristalizadas pelo
os sofrimentos, transmitindo-lhes, sempre, mensagem de tempo c pelo hábito de sua continuidade, A estrutura do trabalho
compreensão c fé.
parlamentar, a divisão interna de nossa organização c os
Nilo posso deixar de, nestas breves palavras, lembrar suas procedimentos éticos que fazem o cotidiano de nossa atuaçilo, silo os
últimas palavras, cm conversa que mantivemos na data de sua mesmos do Império, hauridos na· fonte mais autêntica dos
aposentadoria do Superior Tribunal Militar, instituiçilo a que tanto Parlamentos do mundo ocidental.
serviu. Dissc•mc que se pudesse inOuir na escolha de seu sucessor, O Parlam~nto _Brasil~iro e a Tradição Ocidental
votaria cm favor de quem, mais do que cultura jurídica, fosse pessoa
. . .
. A msutulçilo parla.mcntar do mundo cont.cmp~rânco, em sua
inclinada a amar o próximo c, no qual, portanto, as virtudes
propnnmente humana.~ se sobressaíssem cm relaçilo às qualificações . fc1ção atual, descende d.11etament~ do perf~do h1stónc~ q~c marar o
de culturá ou de saber jurídico especifico
·
.•.advento do Estado Nac1onal. Ma1s do que 1sso, -o que JUStifica, sob o
1
'
ponto de vista doutrinário c ideológico, a necessidade de um corpo
•
Este seu desejo e voto dilo bem a medida de como o rnclito politico representativo da sociedade, é o caráter pluralista dessa mes·
Ministro Alcides Carneiro encarava a missão superior do Juiz, ma sociedade. Os Parlamentos, portanto, atendem à imposição de se
especialmente se vinculado a uma corte de Justiça, como sóc ser 0 conciliarem as aspirações da sociedade com as exigências da
Superior Tribunal Militar, dedicada ao julgamento de questões continuidade c da permanência do Estado.
ligadas às atividades politicas e suas implicações sobre a necessária
Assim sendo, o sistema representativo - e por conseqUência a
segurança.
sua expressão politica que é o Parlamento -só é incompatível com
Ao prestar-lhe a singela homenagem dessas palavras iniciais, os regimes discricionários ou com as sociedades sem classes. O
preciso registrar que aqui nilo estou para substituí-lo. Nilo vou Parlamento brasileiro é a melhor evidência dessa constataçilo
proferir uma conferencia. Vou, apenas, dizer a seguir algumas prática. A rigor, portanto, não há incompatibilidade inconciliável enpalavnu sobre a importância e o significado deste Simpósio, que, a tre as formas democráticas de governo c as instituições
Alcides Carneiro competiria abrir, e no qual sua ausência se faz parlamentares.
A criaçilo do corpo polftico representativo da Naçilo marca o
grande c sentida.
A verdade é que a sua inesperada morte fez dele insubstituível fim do absolutismo c das concepções do poder divino, no mundo
para a missão de abrir o Simpósio.
ocidental, da mesma forma como assinala o advento do ideal
Com a sua morte perdemos, todos nós, por certo, uma grande democrático da soberania popular. A conciliação entre o poder do
mensagem. A sua conferência, à semelhança de tudo que escreveu c rei c o poder do povo é fruto da filosofia liberal do poder, consagrafalou, em sua rica vida, seria, sem dúvida, peça de alta costura e de da pelo pensamento iluminista do' século XVIU .
.sincero idealismo.
Esta forma conceituai de se encarar o exercfcio da autoridade do
Ele certamente iria nos transmitir imagem construtiva e justa a Estado, conciliando-a com as liberdades individuais, foi nilo apenas
respeito do Poder Legislativo, falando-nos da perenidade de suas a que herdamos da tradição ocidental, mas, sobretudo, a que vingou
instituições, a serviço da liberdade, da compreensão e das no processo de nossa Independência. Ela se traduz na fórmula
dissidências, divergências e dessemelhanças do ser humano, no engenhosa e criativa com que O. Pedro I, preservando as suas
campo polftico.
próprias prerrogativas, procurou torná-las compatíveis com as
Vamos, porém, ao tema desta aula inaugural.
aspirações liberais de nossa liderança polftica. Dar ter assinado os
Tomando a iniciativa de realizar este Seminário, a Presidência seus primeiros Decretos com o preâmbulo: "Imperador pela graça de
do Senado apenas dá curso à s~gestão que fez para que as solenida· Deus, e unânime aclamação dos povos... "
des comemorativas de nosso :iesquiccntcnário fossem aproveitadas
Outorgada a Constituição de 1824, que é um novo momento de
como um momento de reflexão crftica e criadora.
conciliação em nosso processo político, o tftulo que aceita, como a
Uma instituiçilo, cujas origens precedem a lnd~pendéncia, c na demonstrar sua adesão aos princípios liberais que fundamentaram a
qual a continuidade se afirma ao longo de um século e meio, cm um Independência, é o de Imperador Constitucional e Defensor
Pafs soberano há apenas cento c cinqUenta e quatro anos, merece, Perpétuo do Brasil.
sem dúvida, a correta avaliaçilo de seu desempenho histórico.
Dessa forma, o Parlamento brasileiro é a conciliação e não a
O Senado- como a Câmara dos Deputados- silo instituições ruptura. 1:: a transação e não a imposição. 1:: o liberalismo e não o
nacionais permanentes, representativas do povo brasileiro, como autoritarismo. Foi sob tais inspirações que ele nasceu. E foi sob tais
permanentes c como instituições silo também I) Executivo e o princípios, que ele vingou e sobrevive.
Judiciário. O traço distintivo de sua atuação histórica, entretanto, é
Somos herdeiros de valores e aspirações que transcendem as nos·
que, ao contrário dos demais Poderes, o Legislativo brasileiro sas próprias crenças e convicções, porque silo crenças e silo convieguarda ainda a fciçilo original que lhe deu nossa primeira ções de todo o mundo ocidental, onde surgiu e onde viceja a tradição
Constituição,
democrática.
O que prevaleceu como expressão da vontade nacional, na
Ressalvado o aspecto formal da vitaliciedade do Senado do
gênese de nossa vida de nação soberana, nilo foram os radicalismos
Império, o Parlamento ainda é o guardião da representatividade
que sempre existiram, mas os imperativos permanentes da conciliapopular. E as suas funções silo, essencialmente, as que lhe foram
ção, característicos da vida democrática. Sob esse aspecto, o Brasil
outorgadas pela Carta de 1824. O que mudou na conformação
nilo discrepa da tradição ocidental.
institucional do Congresso foi apenas o capítulo circunstancial de
O Senado e o Parlamento
suas atribuições. O fundamento de sua função política de representar
a diversidade conceituai c doutrinária da Nação continua inalterada.
Dessas concepções deriva também o Senado. Expressão
Neste século e meio, mudou o próprio fundamento jurídico da aristocrática em sua origens, a Câmara Alta, Câmara dos Pares ou
representação do Executivo que, tanto como a do Judiciário, é fruto Câmara dos Lords foi uma decorrência do pluralismo democrático.
da concepção republicana, sob a qual vivemos. Como fundamento e Da mesma forma como a Câmara dos Deputados representava os
expressão da vontade popular, continuamos hoje, como no Império, interesses e as aspirações do Terceiro Estado, ou da burguesia
a exercer a nossa função de representantes da Nação.
emergente cm seu desejo de adquirir expressão politica, o Senado
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-351atendeu, nos primeiros parlamentos, à necessidade de se preservar o
poder e a representatividade da aristrocracia. Com os dois ramos do
Legislativo e o Executivo representado pelo Rei ou pelo Gabinete,
atendia-se à representação pluralista das sociedades modernas.
No Brasil, não mantivemos - até mesmo por falta de uma
aristrocracia de sangue - fidelidade a este princípio. O que a
vitaliciedade, prevista na Carta de 1824 visava, era sobretudo à
estabilidade de um corpo pol!tico que, embora derivando seu poder
do voto popular, pudesse manter-se imune ao julgamento periódico e
aos azares de eleições de autenticidade duvidosa.
Sob esse aspecto, o Senado brasileiro foi efetivamente singular.
Ao contrário do que ocorria na Grã-Brctanha, onde a elevação à
Câmara Alta dependia, como ainda hoje, da escolha e da indicação
do Rei, em nosso Pais o ingresso no Senado exigia dois requisitos
fundamentais: o referendo do voto popular e a escolha do lmpe·
rador. Mais tarde, sem que isso derivasse de qualquer norma escrita,
o próprio Senado acresceu um terceiro requisito - o de sua própria
aquiescência, na medida em que se arrogou o direito de examinar a
legitimidade das eleições dos escolhidos.
Há um episódio ilustrativo, que mostra a que culminâncias o
Senado do Império elevou seu próprio poder. Francisco de Sales
Torres-Homem, Visconde de Inhomirim, teve a sua eleição ·anulada
pelo Senado, então em divergência com o Imperador. Só após peno·
sas negociações conseguiu o beneplácito da maioria da Casa a que
pertenceu e que tanto ilustrou, tendo de submeter-se, entretanto, a
novas eleições c a nova escolha.
O que se verifica, com o exemplo, é que no contrário de seus
congêneres da época, o Senado brasileiro não foi uma assembléia
aristrocrática.
Teve esta Casa, porém, reconhecida preeminência politica e
inegável relevo constitucional. Não só por suas prerrogativas e pela
competência privativa que a Constituição lhe outorgou, mas sobretudo por ter se constituldo- em função da própria vitaliciedade- no
corpo politico estável da Nação, eqUipotente, sob esse aspecto, à
própria vitaliciedade do Imperador.
Embora haurisse sua representatividade no voto popular c na
escolha do Monarca, o Senado do Império, por força de sua
constituição, manteve durante toda a existência, divergências profundas com o outro ramo do Legislativo.~ claro que essas divergências
se abrandaram com o tempo, na medida cm que o exercfcio das
respectivas competências foram se ajustando cm proveito da Nação.
Não se pode concordar, porém, com as afirmativas de certa
forma perfunctórias, de que o Senado tenha exercido uma atuação
reacionária, cm razão de seu aulicismo, como o fez Tavares de Lira.
~ interessante notar como os críticos mais cáusticos da instituição
parlamentar foram os seus pró.prios membros. Uma análise sumária
do papel do Senado mostra como é injusto tal julgamento.

A Casa da Conciliação

so. Foi no Senado que se reuniu a Assembléia-Geral, composta de
representantes que se encontravam no Rio. E nesta Assembléia, com
a predominância de Senadores, que se elegeu a primeira Regência,
dando-se garantia de continuidade no poder e evitando-se a acefalia
do Governo.
No pcrfodo da chamada "experiência republicana", que vai de
1831 a 1841, nilo foi menor a atuação do Senado. Assim é q10e, no
episódio da deposição do Tutor, cm que o espírito exaltado dominou
a Câmara, empolgada pelo papel de suas lideranças, foi no Senado
que, no dizer de um de seus membros, se fez "parar o carro da
Revolução".
No momento cm que os liberais encetaram a luta da Maioridade, que exprimiu uma reação contra o crescente autoritarismo do
poder da Regência, o Senado foi o refúgio da Revolução. Dissolvida
antes mesmo de instalada, a representação nacional se reuniu no
Senado vital!cio c, sob o comando dn maioria ainda conservadora,
consumou-se o golpe liberal da Maioridade.
Parece uma ironia do destino que no próprio Senado coubesse,
pouco depois, reprimir o inconformismo de uma das últimas
manifestações da rebeldia liberal, no determinar que respondessem a
julgamento dois de seus mais ilustres membros, implicados na
Rebelião libcrnl de 1841: Vergueiro e Diogo Antônio Feijó.
O fim da Revolução Farroupilha, em 1845, e da Praieira, em
1848, que é o último movimento polftico-partidário no Império,
marcam, porém, no Indo do grande surto de renovação material do
Brasil, o auge do poder e do fastfgio do Senado.
A partir da! ns causas são as do interesse nacional, e nilo mais as
das facções. Já não se disputa cm torno da predominância de um
Partido ou mesmo de um programa. O processo politico brasileiro
converge então para as grandes questões nacionais.
~ impressionante verificar o respaldo polftico e popular com
que conta o Governo, nas questões vitais, como da do rompimento
com a Inglaterra, quando a Nação se levanta para a defesa de sua
soberania. Isto não é fruto senão do genio politico da representação
nacional. Foram fórmulas como as da conciliação - sintetizada
mais tarde no famoso discurso de Nnbuco sobre a "ponte de ouro"
que venceram a disscnção internn e estnbeleccram o consenso em
torno da continuidade do regime e do sistema constitucional.
Foi tão ativa e persistente a presença do Senado, que as questões
como o Abolicionismo, ns leis agrárias, a imigração, o Orçamento, a
supressão do tráfico e o incentivo à produção, só se matcrializnram
quando se conquistou a opinião do Senado em seu favor.
O que marca o Senado como a Casa da Conciliação, contudo, é
a evidência de que, mesmo sob o sistema bipartidário, que se
implantou como contingência do sistema parlamentar de governo, e
que se revelou tão fecundo ,quanto estável no Império, jamais ho~ve
nesta Casa uma predominância de opiniões liberais ou conservadoras. A maioria conservadora do Senado foi - muitas vezes responsável pela matcrializaçilo de aspirações que eram preceitos
programáticos dos liberais.
O Senado conciliou, portanto, nos 63 anos de sua existência sob
o Império, todos os interesses partidários com as aspirações mais
legítimas do povo brasileiro.

A grande tarefa do Senado durante o Império consistiu
exatamente em conciliar as correntes de opinião cm que se dividiu o
Pais. Não há, a rigor, um traço ideológico ou doutrinário que possa
servir de caracterlstica do primeiro Senado, da mesma forma como
nãó houve uma divisão partidária nas primeiras legislaturas da
Câmara.. Supc:rado o problema da Independência, em que os matizes A Missão A tua/ e Permanente
ideológicos foram mais acentuados, na luta entre moderados e exalta·
Na História ê preciso distinguir o processo de suas caractcrlsti·
dos, a vida politico-partidária começou a se moldar sob o innuxo da cas. O que nele há de permanente nilo silo as caracterfsticns, que, por
transação. Por isso mesmo, as soluções de compromisso vingaram e sua própria natureza, silo circunstanciais e mutáveis. Permanente é a
prevaleceram sempre. O perlodo de 1826 a 1831 - isto ê, as três sua continuidade.
primeiras legislaturas - marcam o divórcio crescente entre o
Assim também com as instituições.
autoritarismo de D. Pedro I c as aspirações democrática da
Mudaram na República as circunstâncias de nosso processo de
representação politica. O Senado, efetivamcntc, não teve participa· continuidade. Este, contudo, é fundamentalmente o mesmo. O
ção ativa na luta que se travou entre a Câmara e o Imperador.
Senado republicano já nilo ê vitalício. Mas é um corpo polftico mais
Quando este se vê vencido pelo poder crescente da representa· estável, na medida cm que a duração do mandato senatorial foi
ção popular, a! então começa a açilo do Senado. ~ preciso lembrar estipulada, na Carta de 91, como o triplo da dos Deputados, fixado
que, no episódio da abdicação, as'Cfimaras se encontravam em reces· em três anos.
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A preeminência do Senado no processo polftico continuou visf· Eoft~tituiçllo representasse um óbice intransponfvcl. O processe
vcl, à proporção cm que a Constituição republicana lhe reservou atri· aprimoramento foi, sem dúvida, lento c trabalhoso. Exigiu um ,
buições privativas, tal corno no Império.
Adicional, e mais tarde uma lei interpretativa desse Ato. Ma
As transformações do século XX alteraram sem dúvida a instrumento que deu estabilidade ao Império, no meio
organização constitucional dos Legislativos. Mas não lhes retiraram intranqUilidade republicana do Continente, foi o mesmo que
a função representativa que é: essencial no processo politico. ~ uma outorgou cm I824.
evidencia incontrastável, a de que não se conseguiu criar nenhuma
A função prcc!pua do Parlamento do Império, não fo1
outra instituição substitutiva dos Parlamentos.
elaboração de uma Constituição, mas a de dar factibilidadc à v
Mesmo se considerarmos os pafses de Governos totalitários, politico-partidária.
haveremos de chegar à fatal constatação de que nem eles prescindem
O Parlamento da República - c com ele esta Casa de um corpo legislativo que mantenha qualquer forma de renovaram não pelo acréscimo de novas atribuições, mas por 1
representatividade popular. ~ possfvcl que, na maioria dos casos, o capacidade de dar ao novo regime condições de sobrevivên
Estado partidário se atribua o direito de fazer com que o Partido politica. Por isso, por mais que os publicistas e historiadores poss:
substitua o Parlamento. Mas a constituição formal dos legislativos, condenar a forma do federalismo canhcstro que representou
nesses pa!scs, mantém os mesmos traços que a das Nações democrá- "polftica dos Governadores", somos forçados a convir que c
ticas.
criação foi um instrumento válido c útil para que chegássemo!
Em 1926, quando se comemorou o centenário da instalação do autenticidade do voto popular.
Congresso brasileiro, também se supunha que o fim dos Parlamentos
Na crise de I961, que reabriu o processo institucional brasilei1
era uma fatalidade. Realmente, estávamos apenas a quatro anos da o Parlamento foi buscar nas inspirações do passado a fórmula q
Revolução de: 1930, culminância de uma etapa de nossa crise permitiu a conciliação do interesse nacional permanente com
institucional. De: forma sintomática, tinham-se: passado apenas facções politicas atuantes em nosso processo histórico. Por ter si•
quatro anos do centenário da Independência, que marca o processo
um instrumento cfêmero - c efetivamcntc o foi - ninguém I
de tomada de consciência histórica, representada tanto pelo
negará a marca da criatividade do pensamento brasileiro.
Movimento Modernista. no âmbito intelectual, quanto pela revolta
O que temos que buscar, portanto, não são novos rumos c
de 1922, no ümbito polftico.
novas aspirações. São, cm meu entender, iniciativas fact!vcis, q1
Esses temores, que se revelaram cm parte procedentes, tcrminanos permitam conciliar as tradicionais aspirações democráticas c
l':lm por se caractc:ri1.ar como infundados.
povo brasileiro, com as exigências do Estado moderno.
O Legislativo sucumbiu por breves momentos, como já tive a
t no entendimento e na transação que haveremos de plasmar
oportunidade de assinalar c:m outra ocasião. Foram três anos, entre
futuro do Congresso brasileiro. Sem violentar a tradição, c sem nc
1931 c 1933, c depois mais sete, entre 1939 c 1945, totalizando, nesse
determos na contemplação passiva de um passado incompatível co
as exigências do mundo contcmporãnco.
período, dez anos de supressão, cm cento c cinqUenta de sobrevivência.
O Parlamento brasileiro, que foi até hoje o penhor c
representatividade de todos os governos, pode e deve continuar a se
Mas quando a consciência nacional começou a se: cristalizar cm
o penhor c a garantia de nossa sobrevivência como Nação livr•
torno dos valores que eram permanentes cm nossa História,
lembramo-nos todos de que é a representação do povo que legitima c democrática c soberana.
caractcrim os regimes democráticos.
E isto só depende de nós."
Por isso mesmo - c aqui me permito uma referência de carátcr
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2:
pessoal - nós, os signatários do Manifesto dos Mineiros, não nos
esquecemos de: consignar naquele documento histórico que a
Votação, cm turno único, do Requerimento n9 244, de
I976, do Senhor Senador Lourival Baptista c outro1
legitimidade do poder se aufere na autenticidade da representação
popular.
Senhores Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais de
Senado Federal, da nota oficial do Governador de Sergipe,
A constitucionalimção do Pa!s não se fez então cm nome de
princfpios teóricos c abstratos. Fez-se, sim, com a invocação de que
José Rollcmberg Leite, publicada no Jornal de BrasOia, de~
de junho de 1976.
era preciso dar legitimidade ao Poder fazendo-o derivar da ratifica·
ção do voto.
Em votação o requerimento.
De I946 u I976 mudaram, sem dúvida, as caractcrfsticas de
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
nosso processo. ~ preciso não confundi-las, porém, com o próprio sentados. (Pausa.)
processo.
Aprovado.
Hoje, como cm 1826, a nossa missão continua sendo
Será feita a transcrição solicitada.
fundamentalmente a de: representarmos o povo, como seus lcg!timos
mandnt:lrios.
Corremos o risco de: nos deixarmos iludir pela crença de que a
E A SEGUINTE A NOTA OFICIAL DO SR.
forma é o essencial c: o processo o acessório.
GOVERNADOR DE SERGIPE:
Como Presidente desta Casa, sinto que as questões, às vezes
DE SERGIPE PARA O PRESIDENTE GEISEL
trazidas a debate:, tendem a ·perpetuar esse engano. E por isso O povo c o Governo de Sergipe vêm a público para expressar o
cxatamcntc por isso- é que acredito ser esta a hora da reflexão.
seu penhor de gratidão ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
t: factual termos uma Constituição votada ou uma Constituição República, General Ernesto Geisel, pela patriótica decisão de
outorgada. Nossa primeira Carla constitucional foi outorga~a, c ao transferir para u PETROBRÁS os direitos de exploração das ricas
ser revogada pelo advento da República, era a segunda do mundo jazidas de sais minerais contidas na "área de reserva nacional",
ocidentul na antigUidade de: sua vigência, superada apenas pela dos localizadas em Carmópolis - SE, solucionando, assim, de acordo
Estados Unidos. A sua origem não impediu que passássemos por com os mais elevados interesses do Pais, o impasse que durante tanto
todas ns transformações esscnciuis que o Pais exigiu nesse per!odo de tempo impedia o aproveitamento cconômico daquelas riquezas, com
formação do Estudo nucional brasileiro. lnstitu!mos o sistema graves prejuízos para a economia nacional, em especial, do Estado
parlamentar de governo, isto é, o regime de prevalência das maiorias de Sergipe.
parlamentares, sem que isto estivesse explicitamente previsto na
A decisão Presidencial, pelo marco que representa na história
Conslituiçilo. Fizemos a Abolição e a República, sem que a do desenvolvimento do Pais, certamente, sensibilizará os ilustres
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membros do Congresso Nacional, que, com elevada missão de bem ausência, fosse o mesmo rejeitado. Sucede que a Maioria vai aprovárepresentar os anseios do povo c das comunidades políticas brasilei- lo. Não vemos por que aceitar o adiamento solicitado.
ras, saberão apor a sua chancela àquela iniciativa do primeiro
Somos contra, Sr. Presidente. (Muito bem!)
mandatário da República.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o
Assim, a nossa fé inabalável no futuro do n·osso Estado, renovarequerimento.
se hoje, diante da posição assumida pelo inclito Chefe da Nação, que
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentasempre se revelou, como agora, um intransigente defensor do
património nacional. A iniciativa Presidencial descortina, pois, um dos. (Pausa.)
Rejeitado.
novo horizonte para a comunidade scrgipana, porque lhe garante a
Rejeitado
o requerimento, vamos passar à apreciação do
emancipação económica tão almejada c assegura ao Estado a sua
projeto.
integração ao progresso de desenvolvimento do Brasil.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
E, cm contrapartida, Sergipe oferece ao Brasil as imensas
Ninguém
pedindo a palavra, declaro encerrada a discussão.
riquezas minerais existentes no seu subsolo, entre as quais se
A votos.
destacam os sais de potássio, de magnésio, de sódio, ao lado do
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentacalcário, de excelente qualidade, do petróleo e do gás natural, que
dos.
(Pausa.)
asseguram a implantação de um grande complexo de indústrias
Aprovado.
qu!micas de base c petroquímicas, que certamente irão libertar o País
Aprovado o projeto, este voltará a plenário, oportunamente,
de ·pesados encargos com a importação de fertilizantes potássicos,
para
votação cm segundo turno regimental.
nitrogcnados e de outros insumos básicos indispensáveis ao
~o seguinte o projeto aprovado:
fortalecimento da economia do Pa!s
Aracaju, 03 de junho de 1976

)U

José Rollemberg Lefle
Governador do Estado de Sergipe
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 I03, de 1975, de autoria do Senhor Senador
Nelson Carneiro, que altera o art. 59, da Lei n9 5.107, de 13
de setembro de 1966, que "cria o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço", tendo
PARECERES, sob n9s 689 e 690, de 1975, das
Comissões:
- de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável, com voto vencido do
Senhor Senador Domício Gondim.
A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de
requerimento aprovado pelo Plenário, quando em sua inclusão na
Ordem do Dia da sessão de 13 de maio passado.
O Regimento Interno, entretanto, no § 29 do seu art. 310,
permite um segundo adiamento, pelo prazo não superior a 30 dias.
Com esse objetivo foi encaminhado à mesa requerimento que vai ser
lido pelo Sr. f9-Secretário.
~lido o seguinte:

REQUERIMENTO N9 264, DE 1976
Nos termos do art. 31Q, allnea c, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 103,
de 1975, que altera artigo 59, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966, que "cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", a fim de
ser feita na sessão de II de agosto próximo.
Sala das Sessões, em II de junho de 1976.- Nelson Carneiro.

o

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Virgfiio Távora, como Líder.
O SR. VIRGtLIO TÁVORA (ARENA- CE. Como L!der.)Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Temos por norma não nos opormos ao pedido de adiamento de
votação. A única justificativa que poderíamos achar pal'll esse
adiam~nto, seria talvez o temor do autor do projeto de que, cm sua
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PROJETO DE LEI DO SENADO N9 103, de 197!
Altera o art. !9 da Lei n9 !.107, de 13-9-66, que "cria o
Fundo de Garanda do Tempo de Seniço".
O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 O art. 59 da Lei n9 S.l 07, de 13-9-66, que "cria o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço", fica acrescido dos seguintes
parágrafos:
"Art. 59 ••.•••••.••.•••••••..••••.•••••••••••••••
§ J9 Na hipótese deste artigo, a empresa fica obrigada a
entregar ao empregado optante, no ato da rescisão do contrato de trabalho, o documento relativo à transferência da sua
conta vinculada.
§ 29 A inobservância ao disposto no parâgrafo anterior
sujeita a empresa à multa, por quinzena de atraso, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor dos créditos
efctuados, na conta vinculada do empregado, durante a
vigência do contrato de trabalho."
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. ·39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4:
MA TeRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Oficio "S" n9 2, de 1975, do Senhor Presidente do Sup~e
mo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado cópias das
notas taquigrâficas e do acórdão proferido por aquela corte,
nos autos do Recurso Extraordinârio n9 77.578, do Estado de
Minas Gerais.
Conforme parecer da Comissão de Con~tituição c Justiça, a
Presidência declara prejudicado o Oficio "S" n9 2, de 1975, do Sr.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado
cópias das· notas taquigráficas e do acórdão proferido por aquela
corte, nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 77.578, do Estado de
Minas Gerais, uma vez que o artigo 70 da Lei n9 28, de i 947, declarado inconstitucional, já foi revogado pela Lei Complementar n9 3, de
28 de dezembro de 1972.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estâ esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um comentârio jocoso muito comum entre os agricultqres brasileiros é o de que se o Ministério da Agricultur~·-for fechado
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da de que o comentário encerra muita verdade quando se analisa a
farsa do leite, repetida anualmente, com os produtores insatisfeitos
com relação aos preços; a SUNAB c o DIPOA (Departamento de
lnspeçào de Produtos de Origem Animal) completamente
inoperantes; o leite tipo B sobrando c o tipo C desaparecido; c no
final o quadro dcplonívcl apresentado pelas longas filas de
consumidores nas padarias, bares c supermercados de São Paulo, a
partir das 4 horas da manhã.
Pois não resta outra opção às famílias humildes de São Paulo
que necessitam comprar leite tipo C, que é vendido atualmcnte a 2,20
cruzeiros o litro, senão enfrentar pelas frias madrugadas as longas
romarias do leite. Desprotegidas de uma politica salarial mais justa,
essas famnias não têm condições de pagar 4,50 cruzeiros por um litro
de leite tipo B, parn a compra do qual não existe necessidade de fila,
pois nunca falta.

Esse IamcntAvcl tipo de espetáculo ocorre anualmente cm São
Paulo nesta época chamada de cntressafra, quando normalmente a
produção do leite é menor. Neste ano, no entanto, juntando-se a esse
fator parece que existe pressão por parte dos produtores descontcn·
tes com o preço do leite c descontentes com o reajuste que o Governo
pretende conceder tão-somente a partir do mês de agosto. Evidencia·
se esse aspecto porque neste ano a cntressafrn niio está realmente
muito rigorosa, pois tem chovido bastante nos últimos meses. Em
rnzlo disso o leite para consumo III lllhlra está apresentando um
ddld! de 400 mil litros por dia, cerca de 25% do fornecimento
normal da capital paulista.
O Governo Federal, sem ter visão global, visão de conjunto da
agricultura cm nosso Pais, dedica praticamente todos os recursos
materiais c humanos nos esforços tendentes a incentivar as culturas
de cxponaçào (café, cana, soja, pecuária de corte etc.) propiciando
desta forma a escassez de alimentos para as populações urbanas c, ao
mesmo tempo. u espcculuçào c os constantes aumentos do custo de
vida. Em rwo dCSSII visilo c da conseqUente atuação estreitas do
Ministério da Agricultura, nós temos muitos produtos agrícolas para
exportar, mas muitas vezes falta o essencial para viver, como o
açúcar, o feijão, o leite c os hortifrutigranjciros. O atestado dessa
inopc:rancaa é significativamente demonstrado pc:las atuais
importações de feijão c de leite cm pó. O Governo fala muito,
planc:ja muito, mas não age cfctivamcntc: no sentido de organizar
uma politica nacional para a produção de alimentos.
Dentro desse contexto, a falta de uma politica para a produção
do leite é realmente gritante, c nós verificamos esta situação
vergonhosa retratada nas filas de leite num Pnls de 8,5 milhões de
quilómetros quadrados c possuidor de um dos maiores rebanhos
bovinos do mundo.
O preço do leite é preço politico, porque o Governo deve
realmente permitir o acesso da população de baixa renda ao
consumo insubstitulvc:I desse produto; mesmo porque a população
tem baixa renda cm virtude da politica salarial do Governo. No
entanto, ao mesmo tempo não é posslvc:l ao produtor vender a preço
politico sem um cfctivo amparo, sem cfctiva protcçilo do Governo,
dada a realidade cm que vive c trabalha. Recentemente, por
exemplo, nós tivemos pccuaristas de leite vendendo matrizes de alta
qualidade para o corte, cm virtude de terem conseguido com isso
maior rendimento cconõmico. Trata-se, portanto, de um assunto
sério que nilo pode ficar sujeito às improvisações anuais do
Ministério da Agricultura. Há necessidade de uma politica nacional
para o leite com a máxima urgência, mesmo porque uma politica
nesse sentido já se faz necessária há muitos anos. Nos países mais
avançados c mesmo na maioria dos chamados subdesenvolvidos, já
não se bebe mais o leite tipo C que, cm virtude da "limpeza" por que
passa, perde grande parte de sua potencialidade nutritiva. Nós temos
o leite tipo B cm algumas regiões, mas a preços proibitivas para as
famllias mais pobres.

Em razão da situação desfavorável de nossa pecuária Ieiteir1
por falta de uma politica nacional do leite, a nossa produção ten
sido a mesma há mais de IO anos, niio ultrapassando a cifra de I
milhões de toneladas por ano. Aliás; é o que ocorre na América d1
Sul, que produz 18 milhões de toneladas por ano, enquanto 1
Europa, com muito menor extensão territorial, produz 360 milhõe:
de toneladas por ano.
Em termos de produtividade, então, a nossa situação é mais qu1
dcplorâvcl. Enquanto nos EUA, na Holanda c no Japão, 1
produtividade se representa por 4.200 kgfvacajano c, cm Israel, po1
5.1 00, no Brasil a produção média é de 800 kgjvacajano, superio1
apenas às do Paraguai, lndia, Uganda, Kênia, Panamá c Guiana.
Decorre essa escassa produtividade do tradicionalismo das
técnicas de manejo, da alimentação deficiente, da carência de
aprimoramento genético dos rebanhos, da falta de especialização das
propriedades, da baixa tecnologia, entre outros fatores de produção.
Nos pcr!odos das cntressafras, como ocorre atualmentc, o problema
se agrava, em termos de produção c produtividade, com a queda
vertical da produção, ante a alimentação inadequada, a ausência de
cnsilagcm c o acréscimo da mortalidade das matrizes. Cai-se no
circulo vactoso: baixa produtividade, preços insuficientes,
manutenção de técnicas ultrapassadas c desestimulo à produção c
cvidcntcmcntc a falta de produtividade, preços insuficientes,
manutenção de técnicas ultrapassadas c desestimulo à produção c
cvidcntcmcntc a falta de produtividade. Enquanto isso a população
aumenta c a mortalidade infantil atinge um índice nunca antes
imaginado. Enquanto o Ministério da Agricultura fala, plancja, cria
a EMBRAPA, cria a EMBRATER, demonstra boa vontade, mas
não faz. Mas não age. Mas não resolve.
Por isso é que hoje, tendo por motivação as filas para compra
do leite tipo C cm São Paulo, filas que provocam justa revolta da
população, nós estamos instando o Governo, particularmente o
Ministério da Agricultura a agir, a trabalhar melhor. Se nós
conseguirmos maior produção c maior produtividade para o leite,
evidentemente nós conseguiremos custos menores, melhor
remuneração para os produtores e preços melhores para a
população, além de um leite de melhor qualidade nutritiva. Para organizar uma Polftica Nacional do Leite, para melhorar os rebanhos
leiteiros, aprimorar as pastagens c a alimentação suplementar da
cntrcssafra, racionalizar a produção e resolver os problemas dos
produtores e da população, é preciso bem mais que demonstrações
de boa vontade c constantes improvisações, é preciso ação, é preciso
trabalho, é preciso dedicação.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um
ap:lrle?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB prazer, nobre Líder Virgílio Távora.

SP) -

Com todo

O Sr. VIrgílio Távora (ARENA- CE)- Retardamos o nosso
aparte para que V. Ex• ensejo tivesse de explanar suas idéias, suas
opiniões. Mas, eminente Senador, n9 1: Diz V. Ex• que é preciso
uma política nacional para o leite. Já existe. Existe até o PLAMAM
- V. E~' não pode ignorar isto e o apoio que o Governo dá justamente às bacias leiteiras. Quanto à competitividade entre a
exploração leiteira c da indústria da carne, quanto à pecuária, isso
são outros seiscentos cruzeiros na gíria popular. Numa terra como a
nossa, em que a opção do transporte é do usuário, na disposição do
bem do proprietário, óbvio, o pccuarista escolhe aquilo que melhor
renda lhe dá. Mas V. Ex• buscou justamente um produto que, em
grande parte deste Pais, atende àquele reclamo do eminente Vice·
Líder du Oposição, o Senador Roberto Saturnino - é um dos
produtos subsidiados pelo Governo. Esse preço que o Norte, que o
Nordeste, do Brasil pagam pelo leite é subsidiado. Tanto as
coopcmtivas leiteiras, as usinas de pasteurização, como os
produtores conforme o caso, recebem subsidio, pura que o preço do
leite fique à estu altura do que, como diz V. Ex', constitui o preço
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político. Ninguém vem discutir aqui se o desfrute da pecuária
brasileira é aquele de outros países. sabido- não de hoje, de mais
de um século - que em nossa pecuária temos um desfrute baixo.
Ninguém vem discutir aqui que o rendimento de nossas matrizes é
pequeno. Mas todos nós discutimos a afirmativa de que não existe
primeiro, uma politica nacional de leite e, segundo, programa de
melhoria do gado leiteiro ao qual o Governo aloca recursos e muito
grandes.

O SR. ORESTES QU~RCIA' (MDB - SP) - Tanto que fiz
menção ao fato de que muitos pecuaristas de leite venderam matrizes
para o corte porque assim rendia mais dinheiro.
Ainda ontem Y, Ex• dizia que, de acordo com o Plano Nacional
de Desenvolvimento, o Governo vai atuar nas faixas em que deve
aluar, porque nós já estamos, historicamente, à frente do lalssez-falre O Governo realmente tem responsabilidade de atuação. E, no campo da alimentação, onde se inclui o leite como alimento bá1ico, o
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Eu agradeço o Governo tem o dever moral de resolver o problema. Nilo pode alegar
simplesmente que o gado de corte rende mais do que o leite. O
aparte de V. Ex•, nobre Senador Virgílio Távora.
Realmente, existe um plano, da mesma forma que existe o Governo tem responsabilidade de atuar na economia, dando condi·
INAN- Instituto N~1cional de Alimentos.
ções ao pecuarista de leite para apresentar maior rentabilidade e,
conseqUentemente, resolver o·problema da população, que precisa
O Sr. Virgílio Távora (A RENA -CE)- Perdão. Existe plano, de leite.
programa com recursos alocados.
O Sr. VlraOJo Tllvora (ARENA - CE) - ~ realmente
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- O problema
maravilhoso
Y, Ex• vai arranjar os recursos para o Governo ter
todo é: o seguinte: o Governo faz alguma coisa em termos de rotina
responsabilidade
c apresentar um preço convidativo, subsidiado,
de trabalho mas não aquilo que teria responsabilidade de fazer, uma
naturalmente,
como
V, Ex• deseja, de todos os gêneros de primeira
verdadeira revolução nesse campo.
necessidade. Já foi feito o cálculo para u alocação de todos esses
Nós demonstramos que no Brasil, nos últimos dez anos, a
produção de leite não aumentou, permaneceu em oito milhões de recursos para os gêneros de primeira necessidade, a que se referiu o
toneladas por ano. Enquanto a população aumenta, o leite não eminente Senador Yice-Lldcr do seu Partido, na época orçando em
22 milhões de cruzeiros. Nilo é nada, faz-se uma emissão, sobem os
aumenta em termos de produção e em termos de produtividade.
preços ao infinito positivo. Isto também é um problema muito peque·
Ora, alguma coisa estú errada. Nós precisamos do leite para a
alimentação. Comparnndo a realidade brasileira com a realidade de no para V. Ex•s. 1:: uma nonada. Ocorre apenas que com essa emis·
outros povos, vemos que estamos muito aquém, em termos de silo, com os preços subindo bastante, torna-se o custo de vida
intolerável c já esses subsídios dados ao feijilo, ao leite, ao arroz, à
produção de leite, que é um alimento essencial. ..
carne, a todos esses produtos da dieta básica não teriam efeito ou
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Não é só em termos efeito diminuído. O Governo está absolutumente cônscio do que silo
as nccesisdades do povo brusileiro. Existem estudos sérios, Senhor
de produção de leite, em termos de muitas outras coisas.
Scnudor, a respeito. M~1s poder resolver todos esses problemas com a
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP) - Precisamos de fucilidadc com que aqui sào enunciados uté com uma certa simpli·
uma verdadeira revolução nesse sctor, de um ataque, da parte do cidude, vai uma diferença imensa entre uma atitude c a outru.
Governo, para que tenhamos maior produção, melhor
O SR. ORESTES QU€RCIA (MDB- SP)- Evidentemente
produtividade.
nós sabemos que na prática a teoria é outra. Mas a realidade é que
Existe um plano do Governo, mas não está funcionando ...
outros países conseguem leite para sua população c o Brasil, não.
Lógico, há falha do Governo brasileiro ...
O Sr. YlrgOio Tllvora (ARENA- CE)- Nilo, perdilo. Está c
O Sr. 'VIJ'IOio T•vora (ARENA - CE) - Outros países que
muito. Imagine V. Ex• se não estivesse funcionando, onde é que
andaria?
·
atingiram estágio de desenvolvimento bem diferente do nosso.
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O SR. ORESTES QU~RCIA (M DB- SP)- ... tanto que não
temos produção, tanto que não temos produtividade.
O Sr. VirgOio T4vora (ARENA- CE)- Por uma razão muito
simples: é muito mais econômico, dá muito mais rendimento ao
pecuaristu, inclusive às vezes sacrificar a sua matriz do que produzir
o leite. E V. Ex• pergunta por qué? Obvio. A nobre Oposição deseja
que se dé subsidio ~10 leite, CS!Ú·SC dando. Mas há de dizer que esse
subsidio não estC1 à altur~1 que dé uma ntratividade de preço. Há pou·
co, o seu eminente colega pelo Amazonas solicitava: "Vamos dar um
preço atrativo pum a borrucha, três vé:zes mais do que o atual",
Outros, como o eminente Senador Vice·Lider da Oposição, seu co·
lega pelo Estado do Rio, deseja: "Vamos subsidiar todos os produtos
da dieta base do trabalhador". Ótimo! Outro deseja que se estatizem
os bens maiores de produção. Agora, tudo isso representa apenas um
pequeno detalhe: dinheiro, recursos, V, Ex•s não querem mais nem o
estado socializado, V. Ex•s querem um estado miraculoso, em que
brotem, como que jogados de uma cornucópia de abundância, que
niio conhecemos todos uqueles recursos necessários para se atender a
uma gamu imcnsu de solicitações que, sabe V, Ex•, são em número
muito supt:rior do que aquelas disponibilidades existentes. Só isso.
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Diz V. Ex• que
n pecuária de corte upres~nta muior rentabilidade do que a de leite ...
O Sr, Vlr110lo Tdvora (A RENA- CE)- Nilo vamos dizer que
apresente ótima rcntnhilldnde, mas é melhor que u atlvldade leiteira.

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - ... O Governo
não consegue resolver o problema da produção de leite. Evidente·
mcn'te, nós sabemos que existem dificuldades, mas estamos
cumprindo o nosso papel, de Oposição, que é detectar esses
problemas e trazê·los ao conhecimento da Liderança do Governo e
do próprio Governo.
O Sr. JCIM Llndoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) - Observando a
prioridade, gostaria de concedê-lo primeiramente ao Senador Leite
Chaves,
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - O discurso de Y. Ex•,
Senador Orestes Quércia, a meu ver, é muito justo c oportuno.
Lamentamos que o Executivo Federal esteja muito ocupado, agora,
em retirar dos próximos pleitos o acesso à televisão, e, seguramente,
nilo ouvirá o apelo de Y. Ex• Entretanto, fica comprovado que
V. Ex• está fazendo jus ao cumprimento de seu mandato,
defendendo o leite das crianças de Silo Paulo c do resto do País. O
problema mais grave do Pafs é alimentação, sobretudo o leite. Já
tivemos oportunidade de mostrar a função fundamental da proteína
na criança até os três anos de idade. A criança que ni!o toma leite até
essa Idade sofre Irreparável prejuízo de ordem mental. As células
mentais sofrem atrofiamento lrrevcnível. De maneira que grande
parte dessas crianças de rua, que nilo tomaram leite n'a lnf4ncla, ou
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dizer, lesados no cérebro, cm decorrência de uma administração ou
de um regime que não tem se voltado para esse problema
fundamental. Sentindo esse clamor, apresentamos recentemente,
nesta Casa, um projeto que visa conceder isenção de todos os
impostos estaduais, federais c municipais para produtos de soja que
se destinarem à alimentação humana. E o produto principal seria o
leite. O leite de soja contém tantas ou mais proteínas do que o leite
animal, embora não seja agradável ao paladar dos que a ele não se
acostumaram. O projeto está tramitando nesta Casa c o fizemos, não
para preterir ou substituir o leite ncum, o leite normal, mas para
aumentar a produção nacional. Temos necessidade de 25 milhões de
toneladas/ano; temos necessidade de triplicar, o mais urgente
possível; temos que colocar outra fonte láctea que, no caso, seria a
soja, porq'uc o Brasil tem grande condição de produção c produtividade. Dc.~ta forma, o aumento do leite é extremamente necessárioo aumento c o barateamento; quer dizer, leite acessível. O leite de
soja terá grande vantagem, além de ser um acervo de outra fonte que
virá para o mercado, teremos, no País, maior quantidade de ração
decorrente da soja, que é a melhor que existe, para aumentar a
produção, a produtividade, c baixar o preço do leite normal.
Congrutulo-mc com V. E,,• por este oportuno pronunciamento.

Oposição c o oficio dela é sempre reclamar, principalmente V. Ex•s.
que desejam, embora as circunstâncias, a conjuntura internacional
nos seja tão adversa - e o Brasil vai tendo desempenho bem
razoilvel- que aqui se institua um País das Maravilhas para que as
Alices possam bailar, tranqüilamente. Isto, realmente, é um sonho.
Estamos arrostando todo um processo para sair de um nível de país
subdesenvolvido c nos colocarmos num nível de pais desenvolvido.
Isto é, realmente, uma linha global da política do Governo, traçada
no 11 Plano Nacional de Desenvolvimento. No resto, o discurso de
V. Ex• é contraditório. V. Ex• diz que não há uma política global no
Ministério da Agricultura e, ao mesmo tempo, cita as empresas que
estão dedicadas :10 problema da pesquisa, as empresas que fazem o
programa da supervisão do crédito c fazem a assistência ao
agricultor. Se V. Ex• omite, por outro lado, o aspecto de uma
politica crcditicia própria para a área da agricultura e,
especificamente, para a pecuária, V. Ex• não chega a equacionar
nenhum plano, nenhum
roteiro de politica. V. Ex•.
lamentavelmente, no seu discurso de hoje, por falha, talvez, de
subsídios de sua assessoria, não chegou a emancipar-se de um
discurso de nível municip;llista.

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) - V. Ex• até:
colocou o microfone do lado errado. Talvez V. Ex• tenha se
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) - Agradeço a equivocado muito na interpretação daquilo que eu quis dizer. V. Ex•
V. Ell• o aparte c queria di~r que realmente o que falta é um se equivocou completamente.
Ocorre o seguinte, Ex•: eu disse que realmente existe
plancjamcnto c uma ação do Ministério da Agricultura no sentido de
fuzcr um csqucm:• de produção de alimentos para o consumo. Como planejamcnto. O que não c.xiste é: ação; o que não existe i: trabalho.
cu disse cm meu di!>Curso. há prioridades cm termos de colocação à V. Ex• diz que cu reclamo, mas que não apresento uma solução.
disposição de recursos humanos c materiais para os produtos de Or:1, a solução é trabalho. Por enquanto, somos Oposição. Quando
formos Governo- se chegarmos a ser- evidentemente que iremos
c~portaçoio, tendo cm vista os problemas da balança de pagamentos.
O Go•·crno deve ter a responsabilidade, também, de amparar o tmb:llhar. Não deixaremos que as coisas da agricultura atinjam à
situação dcplorúvcl de hoje cm nosso Pais.
mercado interno, cm termos de produção de alimentos.
V. Ex• diz que estamos arrancando; que o Brasil vai indo muito
Como V. E'' bem recorda, qu:mto ao problema do leite do bem. Eu estou demonstrando que há lO anos a produção de leite é a
soja, rcçcntemcntc nós tivemos aqui uma palestra, na Comissão de
mesma cois;1. Ora, já era deficiente há lO anos; houve aumento do
Agricultura, da qual cu sou Presidente, com a presença do Dr. t\gide número de brasileiros. do número da população; e a produção do
Gurptt1 :"ctto, que é o Dirctor do Instituto de Tecnologia de leite continua a mesma; c o Brasil está arrancando. Eu não sei como
,\limento' de Campinas na qual ele demonstrou, como havia o Br:1sil está arrancando, se não temos, sequer, leite para dar à nossa
deml.lmtrado :mtcriormcnte no Ministério da Agricultura, que há popul:tçào.
vi:1bilidadc muito grande de se :1provcitar o soja como leite, para
O Sr. José Lindoso (ARENA- M,o\)- V. Ex• me permite?
con,umo interno no Br:1sil. Realmente, V. Ex• tem toda a r:1zào, c
acho que o Governo deve ter :1 responsabilidade de cuidar mais desse
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP)- Com todo o
problema.
pr;1zcr.
COlh:cdo o :1parte ao ilustre Senador José Lindoso, com todo o
O Sr. José Lindoso (ARENA- MA)- O Governo não planta,
prucr.
não compra, não vende. O Governo assiste, dá assistência técnica, ...
O Sr. Jose; Lindoso (ARENA - Al\1) - Eu observei o seu
O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB- SP)- Intervém na ecodiscurso com tod:1 ••tenção, porque V. Ex• iniciou dizendo que faltava realmente uma altitude de planejamcnto glob:ll no setor do nomia. Está intervindo errado, mal.
:0.1 inisti:rill da Agricultura ...
O Sr. José Llndoso (ARENA- MA)- ... dá assistência atraO SR. ORESTES QUF:RCIA (MDB- SI')- Pl:mejamento, vés dos créditos, dá assistência através de pesquisas; portanto, esc~istc.
timula a produção. E isso o Governo brasileiro está fazendo. Se V.
Ex• omite as linhas gerais da polrtica do Governo, através do 11 PlaO Sr. José Llndoso (ARENA - AM)- ... para especificar os
no Nacional de Pesenvolvimento, í: uma questão de V. Ex• desejar
problemas ligados à baci:1 leiteim de São Paulo c à produção de leite
realmente omitir, simplesmente pelo prazer de om'itir, simplesmente
naqucl;1 região. Eu fiquei realmente à espera de alguns lances dessa
pelo exercício muito elementar de fazer a polftiéa, não criticando as
politica alta •• que V. Ex• se propôs. Indicar que há uma insuliciêngrandes linhas de açilo do Governo. Mas, V. Ex• diz que o Governo
ci;l na produção de leite, cm virtude de uma opção que a pecuária
não faz nada. Ora, o Governo não faz nada ... V. Ex• está dizendo
f;1z, com relação ao gado de corte, que é: uma evidência- c V. Ex•
que hâ uma empresa brasileira de pesquisa; nós todos conhecemos
tem, n•• su:1 B;mc;1da, homens com experiência de trabalho nessa·
área - não satisfaz o problema de um lance de polrtica. O nobre que há um programa de desenvolvimento, incluslve programas especiais como os Pólos de Desenvolvimento. V. Ex•, então, está queSenador Virgílio Túvora mostrou que esse preço político, que V. Ex•
rendo simplesmente negar; negar por negar. Assim nilo vale; assim
recl;mw.jil c.xiste para o leite; já há um preço político ...
não í:, absolutamente, construir. Assim é, exatamcntc, ficar naquele
cantochão
de uma critica sem nenhum efeito de produtividade que é
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) - Nilo falei em
exatamente aquela açilo fecunda de! quem pode fazer política de opo·
preço politico.
siçilo, que é gerar um processo critico, capaz de abrir caminhos. E
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - V. Ex• assinalou. esses caminhos, 'V. Ex• nilo pode abrir, porque no seu discurso não
Entiio, nilo sei o que V, Ex• fez, porque V. Ex• está no exercício du há elementos para isso.
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O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP) - Aliás, aqui, todas as vezes que os Senadores da situação defendem o Governo, citam o plano. Planos, realmente existem muitos: "porque o 11 PND ...
porque o plano do Governo ... porque nós estamos, temos que respeitar o planejamcnto, etc .... " Ora, planejamento é uma coisa- aquilo que dizia o Joelmir Bething: "na prática a teoria é outra", Na realidade, não existe ação, não existe trabalho de Ministério da Agricultura, tanto que a produção de leite é a mesma de lO anos a esta data.
1:: porque, evidentemente, não existe trabalho, não existe ação, não
existe produção. Ora, se V. Ex• diz que o Governo está agindo corrctamente, então, algo está errado. O Governo está trabalhando, está
agindo corretamente, mas não está produzindo. Então, tem que mudar o método de ação, o método de trabalho.
Portanto, era esta a reclamação, Sr. Presidente, que queríamos
deixar, nesta tarde. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Benedito Ferreira. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Otair Becker.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Buscando superar c eliminar empecilhos à boa solução dos problemas relativos à pesca, e melhor entrosamento entre os organismos relacionados com o problema, tanto no âmbito Federal como
Estadual, adquiriu significado especial reunião realizada, ·na sede da
SUDESUL, em Porto Alegre, pelo Núcleo de Trabalho de Desenvolvimento da Pesca na Região Sul. Na oportunidade foram examinados aspectos diversos do setor, a partir de metas estabelecidas para a
pesca, no II Plano Nacional de Desenvolvimento. A reunião, segundo informações publicadas pela imprensa, foi altamente positiva,
dela decorrendo, inclusive, sugestões de valia para o florescimento
da pesca na Região Sul, onde sua potencialidade é muito grande.
1:: vasta a significação, económica c social, da pesca para o Estado de Santa Catarina, onde temos, também, o grave problema da
preservação de espécies ameaçadas de extinção, como se dá com
alguns tipos de baleia, o que já se tornou preocupação até mesmo de
cientistas de todo o mundo.
Assume, dessa forma, interesse muito especial o levantamento
biológico dos recursos pesqueiros na costa Sudeste e Sul do Brasil,
que vem sendo realizado pela SUDEPE, através de convênio com a
FAO. E no litoral catarinense já se encontra o navio de pesquisa
Cruz dei Sur, para esse importante trabalho. Merece realce, também,
o convênio assinado entre a SUDEPE e a Secretaria de Agricultura
do meu' Estado, a cuja frente se encontra homem certo para o cargo,
que é o Sr. Vítor Fontana. Esse convênio visa a cooperação mútua
entre a SUDEPE e aquela Secretaria, objetivando a operação, em
Santa Catarina, do navio-pesquisa. O trabalho custará cerca de
Cr$ 4.548.800,00, dos quais Cr$ 3.958.800,00 foram concedidos pela
SUDEPE, cm irrespondível exemplo de contribuição do Governo Federal para um problema de relevante importância para Santa Catarina.
Em recente visita ao meu Estado, o Ilustre Superintendente da
SUDEPE, Dr. Josias Luiz Guimarães, informou que vem mantendo
conta tos permanentes com os órgãos competentes, visando ao atendimento de velha reivindicação dos pescadores, hoje tornada mais necessária do que nunca: Isenção do Imposto Único sobre Combust(vels e
Lubrificantes para o setor.
O ilustre Superintendente da SUDEPE deixou clara sua concordüncin com a pretensão, que esperamos venha a ser deferida o mais
rapidamente possível, ainda mais tendo em vista os sucessivos e fortes aumentos nos preços dos combustíveis e lubrificantes.
Sr. Presidente, vou inserir, cm meu pronunciamento, uma decisão que estâ prestes a ser definida pela SUDEPE, que também se
relaciona com o pescador catarincnsc c - por que nilo dizer? - o

pescador brasileiro: Garantia dos direitos dos pescadores artesanais
e aperfeiçoamento do sistema de cooperativa. No que tange aos
aspectos relacionados às garantias de direitos dos pescadores artesanais, devo dizer que, sobre a pesca artesanal, de acordo com a porta·
ria da SUDEPE, segundo declaração do eminente Secretário da
Agricultura do meu Estado:
"A pesca de arrasto está liberada a uma milha da costa.
Para a pesca com a traineira, entretanto, não existe
regulamentação específica, prevendo-se que a distância a ser
observada seja a de mil metros da praia, c de trezentos metros
dos chamados cestões. A SUDEPE deverá, dentro dos próximos dias, determinar oficialmente as distâncias a serem
respeitadas, resguardando-se, assim, os direitos dos pescadores artesanais."
Há pouco, nós ouvimos atentamente o pronunciamento do
eminente Senador Orestes Quércia, Presidente da Comissão da
Agricultura. E dizia S. Ex• que ao Ministério de Agricultura falta
ação. Eu devo dizer a S. E"' que não sou, assim como S~ E"'·
admirador incondicional do Ministro da Agricultura. Mas, devo
dizer neste momento, eminente Senador, talvez até cm homenagem a
V. E"•: o Sr. Ministro da Agricultura reuniu, ·na cidade de Campinas,
recentemente, os sccrctârios de Agricultura de Santa Catarina, do
Paraná e do Rio Grande do Sul. Para Santa Catarina, para que V.
Ex• tenha uma idéia, pois que sobre isso cu farei um relato muito
mais amplo, foram definidos: distrito norcstal; suinocultura;
laboratórios de patologia; silo para cercais; pesca; cooperativismo; c
CONDEPE.
Devo dizer a V. E)(•, ainda que inserido neste meu pronunciamento, no que tange a Santa Catarina- este meu depoimento se faz
com relação à SUDEPE e a essas decisões tomadas pelo E."mo. Sr.
Ministro da Agricultura - que nesta tarde, por dever de justiça, cu
devo exaltar o trabalho que se vai executar no meu Estado, através
da Secretaria da Agricultura.
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Pois não ..
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Eu, há alguns minutos
atrás, quando levantei o problema específico do leite, lamentei que
realmente o Governo não tenha desenvolvido, nos últimos tempos,
uma ação mais produtiva nesse campo. 1:: evidente que - até eu
ressaltei - no que tange a produtos de e"portaçilo como soja, café,
pecuária de corte, o Governo tem agido, mas tem esquecido os
outros campos, que dizem de perto ao interesse da alimentação do
povo, Interna corporls, dentro do País. 1:: evidente que eu não quis
dizer que o Ministro não faz absolutamente nada. Mas, é isso que eu
lamento; se o Ministro a tua, trabalha, por que razão nós estamos, há
dez anos, com a mesma produção de leite? Ela não foi aumentada. ~
porque há falhas, existem falhas, alguma coisa tem que ser mudada;
é exatamente isso que nós queremos. Existe um plano; como ressaltou o nobre Senador José Lindoso, mas ele não está funcionando.
Ora, evidentemente que nós fizemos menção, nesta tarde,
especificamente ao problema do leite, que, realmente, merece melhor
atenção da parte do Ministro e da parte do Governo.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Agradeço a
participação de V, Ex• e devo dizer que tenho absoluta convicção de
que S. Ex• o Ministro da Agricultura, não obstante os esforços que
vem desenvolvendo tnmbém no setor leiteiro, por certo não está
satisfeito com o desempenho. Tenho absoluta certeza disso, daí
porque endosso o apelo de V. E"' no sentido de que esse setor, de
tamanha importância para toda a comunidade brasileira, tenha uma
solução a atender a todos os nossos compatriotas, no menor espaço
de tempo.
O Sr. Josê Llndoso (ARENA - AM) - Permite V, Ex• um
aparte?
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O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) prazer, V. Ex•

Ouço, com

O Sr. Mattos Leio (ARENA - PR) - Nobre Senador Otair
Becker, ouvi com atenção .algumas frases do discurso, de V. Ex•,
porque, lamentavelmente, eu não me encontrava aqui na ocasião que
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM) - Assinalo que,
V. Ex• iniciou o seu pronunciamento. No entretanto, quero dar aqui
efctivamente, o Governo não pode estar satisfeito, tanto que luta,
o testemunho de um representante do Estado que mais produz neste
tanto que reúne secretários dos Estados, tanto que se mobiliza.
Pais, que é o Paraná. O nosso Estado produz 18% de toda a
Agora, efctivamente, Governo não planta, nilo compra e não vende.
produção agrícola brasileira, c este testemunho é integralmente
Governo estabelece linhas de crédito, estabelece programas de
assistência técnica, programas de exame de solo, programas de favorável a S. Ex• o Ministro da Agricultura, que tem dado toda
pesquisa de solo, programa de extensão rural, de cducàção rural, de assistência posslvel ao 11gricultor e ao pecuarista paranaense. Quase
orientação para o agricultor, etc. Então, o problema nosso, que semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, S. Ex• está no
efetivamente, é sentindo as bases, ir corrigindo. As linhas gerais Paraná, participando de reuniões, inaugurando armazéns para o
estão sendo cxécutadas dentro do II Plano Nacional de Desenyol- armazenamento de soja, principalmente, trigo e outros cerc!rlis,
lançando·· construções de novos armazéns, por intermédio da
vimento. Parabenizo o ensejo deste aparte, porque o nobre Senador
CIBRAZEM. Especialmente, nobre Senador Otair Becker, eu
de São Paulo, já a!, admite que o Ministro esteja trabalhando; isto já
gostaria de mencionar o problema da soja, problema que foi
é um grande progresso. ~porque talvez, falou cm Campinas, onde S.
discutido o ano passado, principalmente comercialização da soja, ou
Ex• fez uma obra urbana bem significatil'a -o Senador Quércia- e
seja, a condução desta comercialização pelo atual Governo, através
não sei se fez algo, principalmente pela produção da pecuária no seu
o
Ministério da Agricultura, e a CACEX, que é subordinada
Municlpio, cujas caractcrlsticas sócio-econômicas não são do meu
diretamentc
ao Ministério da Fazenda. Este ano, os nossos
conhecimento.
agricultores, os plantadores de soja do Paraná e do Rio Grande do
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- O aparte de V. Sul - que é o maior produtor de soja - estão imensamente
Ex• muito me honra, eminente Llder José Lindoso.
satisfeitos e felizes, porque a soja já alcançou, na famosa Bolsa de
Chicago, 230 dólares por tonelada, cotação de ontem. Tenho certeza
O Sr. A11enor Maria (MDB - RN) - Permite V, Ex• um
de que este preço é altamente conveniente ao agricultor e, também,
aparte?
ao Brasil, porque está nos ajudando a trazer mais divisas, o de que
tanto necessitamos. Era este o. tes(emunho que gostaria de dar a
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Com muito
V. Ex•
prazer, nobre Senador Agenor Ma ria.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Senador Otair Becker, o
leite da vaca se bota pela boca. O grande problema é que os
manufaturados egressos da indústria cxtrativa, a começar do melaço,
da torta do algodão, subiu escandalosamente. Tive oportunidade de
apresentar a Sua Excelência o Senhor Presidente da República, no
més passado - entreguei nas mãos de Sua Excelência - um
documento comprovando que uma usina, no Rio Grande do Norte,
vendia melaço, em janeiro deste ano, a 38 cruzeiros o tambor, no fim
de janeiro elevou para 120 cruzeiros, e no começo de fevereiro, deste
ano, passou a vender a ISO cruzeiros; o melaço da mesma safra de
cana do ano passado, numa demonstração evidente da ânsia
criminosa do lucro fácil nas mãos dessa gente. Isso é que, realmente,
tem procurado acabar com a produção de leite no Brasil. A matéria·
prima nunca tem um valor paralelo ao aumento dos produtos
manufaturados. A indústria, não sei por que, se dá ao luxo de vender
pelo preço que bem entende, e essa alta escandalosa desses produtos
é que tem, realmente, concorrido para a queda do leite no Brasil.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Agradeço o apar·
te de V, Ex•, e cabe-me, aqui, fazer uma pequena observação.
V. Ex• se reportou especificamente à indústria, mas acho que agora,
neste momento, é preciso que se defina que tipo de indústria. Creio
que V. Ex• esteja a se reportar às multinacionais c às estatais, porque
as absolutamente nacionais estão rigorosamente controladas pelo
CIP.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Só para complementar,
Senador Otair Becker. Os documentos que entreguei a Sua
Excelência o Senhor Presidente da República referem-se a uma
usina de Açúcar e Álcool do Rio Grande do Norte, que pertence a
brasileiros, e o capital investido nesta usina é da Nação, o que
demonstra, evidentemente, que existem também, indústrias sem ser
de multinacionais que podendo ter lucro grande não têm lucro
pequeno. Essa é a realidade.
O Sr. Mattos Leio (ARENA - PR) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. OTAIR BECKER (ARENA eminente Senador Mattos Lcilo.

SC) - Com prazer,

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Eminente Sena·
dor Mattos Leão, a exemplo do que fiz na oportunidade do aparte ao
eminente Lldcr, Exm9 Senador José Lindoso, quero dizer que a
participação de V. Ex•, neste meu despretensioso discurso, é de alta
valia, sobretudo, quando nos dá notícias do que a ação do Ministério
da Agricultura em vosso Estado - inegavelmente o celeiro
brasileiro - í: fecunda. Isto· nos deixa muito satisfeitos, muito
felizes, sobretudo porque visualizamos, para muito breve, uma
solução definitiva para um dos problemas que muito tem servido à
nobre Oposição, que é o custo de vida dos produtos essenciais à
subsisténcia. Muito obrigado a V. Ex•, pela sua participação neste
meu promtnciamento.
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Pois não, com
muito prazer.
O Sr. Jo~ Llndoso (ARENA - AM)- Desejo apenas, nobre
Senador Otair Becker, sublinhar a contribuição do Senador Mattos
Leão. Certamente porque aqui se pretendeu, através do nobre
representante de São Paulo, Senador Orestes Quércia, negar
totalmente a ação do Ministério da Agricultura, quando hoje é um
setor ao qual o Governo dá uma ênfase especial. O Governo,
dentro desse planejamento, desta ação administrativa global, ele se
articula com as Secretarias de Produção dos Estados; e tenho
noticias- não sou especialista em assunto de pecuária, estudo leis e
polltica e sirvo o Pais, nesta área, com consciência das minhas
responsabilidades - pois chegam a mim notícias do trabalho, por
exemplo, realizado no Paraná, onde houve uma escola de
fazendeiros, quando até se importou a experiência da Austrália, para
oferecer, ao~ homens que estilo na pecuária, os altos padrões da
criação internacional. Então, neste Pais, onde se faz um serviço sério,
chega-se a negar, realmente, a nesga de um problema, e se fala,
entiio, em planejamento global? Seria uma nesga do problema o
valor desse trabalho, que um jovem Ministro, dinâmico, entusiástico
c patriótico, na açilo governamental, desenvolve? ~ preciso,
cfetivamcntc, que o Senado, utrav6s das vozes, as mais autorizadas,
como a de V. Ex•. como a do Paraná, ofereça, com exemplos tão
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através do Ministério da Agricultura. Era para sublinhar isso que pe·
di a palavra, c peço a V. Ex• que me perdoe perturbar o discurso
magnífico que V. Ex• pronuncia, enfocando assunto de tanto intercs·
se para o seu Estado e para o Governo.

Não é preciso alongar-me para demonstrar a importância
cconômica c social da pesca do meu Estado, notória que é ela. O que
é preciso realçar é o trabalho conjunto que ali vem sendo realizado,
conforme planos elaborados, fruto que são de estudos sérios e
profundos dos problemas do sctor pesqueiro. E, sobretudo, realçar a
decidida contribuição que o Governo do eminente Presidente
Ernesto Gciscl, através da SUDEPE, está proporcionando ao Governo de Santa Catarina, para soluções de assuntos de tamanha relevância para o Estado e as populações pesqueiras. t: uma ação dinâmica
c, sobretudo, positiva, através da qual aspectos diversos de um grave
problema são enfrentados e solucionados de forma a mais acertada e
eficiente!

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Mais uma vez, o
meu sincero agradecimento e o meu depoimento de que incorporo,
com orgulho, satisfação e muita alegria, essas suas observações tão
bem formuladas.
Sr. Presidente, é sobremodo saudável ver o trabalho em
conjunto que está sendo realizado em Santa Catarina, na
concretização de uma colaboração tão desejada e vista como
imprescindível para o bom encaminhamento dos problemas relati·
O Sr. Vlrgfilo Távora (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um
vos à pesca, inclusive e sobretudo aqueles' de carátcr social, como de aparte?
assistências técnica e social aos pescadores.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA"-- SC)- Com prazer.
Acredito, Sr. Presidente que não poderia melhor demonstrar o
alcance dessa cooperação, do que lendo carta que me foi dirigida
O Sr. Vlrgfilci Távora (ARENA- CE) - t: só para sublinhar
pelo Dr. Josias Luiz Guimarães, ilustre Superintendente da que esta ação do Governo, no sctor da pesca, não se restringe apenas
SUDEPE, vazada nos seguintes termos:.
a Santa Catarina nem ao Sul do País. Foi justamente uma ação
"Temos a satisfação de prestar a V. Ex• informações pronta c decisiva, na hora oportuna, que o Governo empreendeu, a
sobre a atuação da SUDEPE, através do PESCART, no responsável pela sobrevivência da pesca, como indústria cm todo o
Nordeste, num passado que já não vai longe. O ano passado, para
amparo ao pescador artesanal catarinense.
No exercício de 1974, mediante convênio com a sermos mais precisos, o ano de 1975 marca uma época em que,
ACARPESC, .iniciaram-se no referido Estado as atividadcs praticamente, caminhavam para a falência todas. as empresas
nordestinas que se dedicavam a esta atividadc. E ao lado daquelas
do Plano de Assistência à Pesca Artesanal, cujos trabalhos
tiveram prosseguimento durante 1975 c 1976, c hoje, com a providências de incentivo, de impulso c de apoio à pesca, podemos
efetiva contribuição da Federação dos Pescadores, já aten- enumerar as medidas crcditícias e fiscais que fizeram com que esta
atividadc pudesse constituir, como hoje constitui, um dos maiores
dem a totalidade dos filiados.
·
"Para a execução do programa de extensão pesqueira, a geradores de divisas na pauta de exportação da região. Tudo isso
ACARPESC destinou, cm 1974, CrS 630.000,00 (seiscentos c possível pela ação pronta, eficiente e a tempo do Governo Federal,
trinta mil cruzeiros) c, no decorrer de 1975, o PESCART con- do Governo do Presidente Geisel, da ação do Ministro Alysson
Paulinelli e da nunca desmentida vontade de ajudar o Nordeste que
tribuiu com CrS 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros), estando prevista, para o corrente exercício, a aplicação de tem o Ministro Mário Henrique Simonsen, demonstrada nas mais
CrS 1.390.000,00 (um milhão, trezentos c noventa mil cruzei- diferentes ocasiões.
ros) nas atividades de assistência técnica.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Eminente Líder,
"Os trabalhos de fomento artesanal c promoção social
Senador Virgílio Távora, o vosso abalizado depoimento amplia
foram contemplados, durante os dois últimos anos, com
muito a extensão e a importância deste meu pronunciamento. Por
recursos de CrS 202.000,00 (duzentos c dois mil cruzeiros),
isso, os meus sinceros agradecimentos pela vossa participação.
deles participando, também, a Fe!)eração de Pescadores, em
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Apenas mais um esclarecolaboração com o PESCART.
"Para o corrente exercício está previsto o início de um cimento: Senador Otair Becker, é importante reconhecer-se que o
programa de aquacultura, que receberá contribuição financei- Ministério da Agricultura vem, real e dcvotadamcntc se dedicando
ra em importância equivalente a CrS 421.000,00 (quatro- aos problemas da agricultura, com um interesse que ninguém pode
negar. A EMBRAPA, uma empresa de pesquisa, está realmente
centos e vinte c um mil cruzeiros).
"Uma equipe de .vinte e um técnicos do Plano de Assis- empenhada cm resolver o assunto. A gravidade é porque os
tência à Pesca Artesanal atende a dezesscis colônias problemas de ordem estrutural são muito grandes c muito relevantes,
catarincnses, com 14.190 pescadores. O trabalho educativo t: uma questão de educação. do povo; o nossó rurícola não foi
desenvolvido já habilitou dez colônias, possibilitando a assis· preparado para fazer a agricultura que precisamos fazer no Brasil.
tência médico-odontológica c bencflcios da Previdência Diante do quadro, temos que reconhecer que a coisa não é fácil. O
problema do leite, cu o considero muito dificil. Para V. Ex• ter uma
Social a 9.403 pescadores.
·
"No ano de 1975, foram celebrados 666 (seiscentos c idéia, a torta gorda do algodão duplica o leite da vaca, Até uns
sessenta c seis) contratos de financiamento pesqueiro, que quatro anos passados a torta não tinha os aluais valores atuais.
englobaram valores de Cr$ 2.820.000,00 (dois milhões, Então, o pecuarista comprava a torta, alimentava a vaca,
oitocentos c vinte mil cruzeiros) e obtiveram assistência e aumentando a produção de leite. O aumento do leite dava para
pagar a torta c ainda sobravam lucros. Com a valorização do óleo de
acompanhamento técnico da rede bancária oficial.
"Colocando a SUDEPE à disposição de V. Ex•, para algodão c, conseqUentemente, da torta, isso não é mais possível. De
quaisquer outras informações complementares, servimo-nos forma que 70% dos nossos pecuaristas não podem mais comprar
do ensejo para reafirmar-lhe protestos do nosso elevado torta para alimentar a vaca, porque o aumento do leite não
corresponde ao custo da torta. Essa é a grande dificuldade. O
apreço."
Governo, por sua vez, não pode subsidiar a torta c subsidiar o leite.
Sr. Presidente, essa carta do ilustre Superintendente da De forma que o problema é muito de ordem estrutural e, relacionado
SUDEPE, Dr. Josias Luiz Guimarães, mostra a exuberância, o traba- com a valorização desses derivados de caroço de algodão, como é o
lho cfctivo que vem sendo realizado em Santa Catarina no sctor caso da torta, torna-se realmente, extraordinário. Reconheço que as
pesqueiro, de imensa importância c que não seria viável não fossem autoridades do Ministério da Agricultura estão empenhadas; o
competência, espírito patriótico c cooperativo do ilustre Secretário problema, na Comissão de Financiamento à Produção está sendoi
Vitor Fontana.
encurudo por outru ótica; uté bem poucos anos passados o preço mi-l
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cional; c, já agora, o Ministério está procurando dar o preço, tendo antiga Capital. Mas, sem dúvida, igualmente respeitada e estimada
em vista o custo da produção. De: minha parte, reconheço e aplaudo por todos os brasileiros que, debruçando-se na História Pátria, vêem
as medidas que: o Governo vem tomando, através do Ministério da que nos caminhos que Olinda palmilhou estão os primeiros passos
Agricultura. Muito obrigado a V. Ex•
do Brasil, rumo ao seu futuro, como País independente.
Mas, não venho, hoje, cantar o que já tenho cantado de outras
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Cumprimentar vezes. A sua beleza. O seu passado. Suas colinas, suas ruas estreitas c
V. Ex• pelo conhecimento do problema é cumprimentar o óbvio, tortuosas. Seu casario colonial. Suas ruínas. Sua história libertária.
eminente Senador. O que me deixa muito feliz é que V. Ex•, Suas ladeiras íngremes. Seus velhos sobrados. Suas igrejas c seus cona par do conhecimento do problema, reconhece a sua complexidade ventos. Suas bicas. Seus monumentos. Seus coqueirais, seu mar e
e, certamente, dos subsídios já oferecidos por V. Ex• muitos já foram
suas cores de verão.
aprovcit:~dos: dai o seu reconhecimento de que o problema, grada·
Falarei, é certo, do que já tenho falado várias vezes da própria
tivamcnte, está sendo rc.~olvido. Muito obrigado.
tribuna parlamentar, mas que é necessário insistir falando,· por que
Devo, ainda, exaltar a mentalidade democrática c de equipe do Olinda, ameaçada em sua própria estrutura física, permanece dcsasSuperintendente Josias Luiz Guimarães, inclusive no que diz respeito sistida e à mercê dos elementos, até agora incontrolados, da natureza
ao tão necessário bom relacionamento dos órgãos executivos com os hostil.
representantes do povo. Age S. S• não só de forma democrática, mas
Enquanto isto ocorrer- a Casa que me perdoe- voltarei ano
cm consonância com determinações do eminente Presidente Ernesto a ano, como o venho fazendo desde o primeiro cm que cheguei ao
Geisel, com a preocupação de ale:~nçar o máximo de rendimento Congresso Nacional, para tratar de seus problemas. A exemplo do
administrativo c político, indispensável para que superemos os obstá· que tenho feito cm favor do Nordeste e do Brasil, continuarei lcvan·
cuJos que ora se antepõem ao desenvolvimento brasileiro, bem como tando minha voz, a clamar por providências federais cm prol de
ao aperfeiçoamento democrático. (Muito bem! Palmas.)
Olinda, não estendendo a mão como quem pede esmola, mas recla·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a mando ajuda financeira e técnica que não será favor, mas dever da
Nação que tanto lhe deve, inclusive integridade e unidade política.
palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
~ preciso não esquecer, também, que a colonização do Brasil,
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte propriamente dita, começou com Duarte Coelho, primeiro Dona·
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
tário de Pernambuco. Desembarcando às margens do rio Santa
Permito-me, nesta oportunidade, registrar a passagem da data Cruz, pela barra de ltamaracá, muitos motivos o terão levado a bus·
magna da Batalha do Riachuclo. Não poderíamos deixá-la passar car um outro local para fundar um núcleo central definitivo da
em branco, neste Senado, visto que tão brilhante foi aquela vitória.
"Nova Lusitânia". E foi, então, que plantou Olinda no topo dos
Foram duas divisões, compostas dos navios. Amazonas, montes, com vistas para o largo oceano que o trouxera para câ.
Parnafba, Araguari, Mcarim, lguatemi, Jcquitinhonha, lpiranga,
Seu berço foi, então, um mundo de belezas. O mar. As colinas.
Belmonte c Bcberibc. Essas divisões conseguiram, nos idos de li de O rio. Os sítios verdejantes.
junho de 1968, obter, para o Brasil, uma das vitórias mais significa·
Hoje, no entanto, ela nos mete medo, pois eles ameaçam todo
tivas que a nossa História registra e que imortalizou não só a patrimõnio artístico, histórico e cultural, ali existente, que não é ape·
Barroso como • Marcilio Dias e outros brasileiros que, nesta data nas nosso, mas de toda a Nação.
magna, encheram de glória o nosso Pais.
Em cima de seus morros estão nossos templos sagrados. O Con·
Sr. Presidente c Srs. Senadores, aproveito o dia de hoje para vento do Carmo. O Mosteiro de São Bento, onde, juntamcn~e com
congratular-me com a Marinha Brasileira q)lc, no passado, c:ngrandc· os de São Paulo. nasceram os primeiros cursos jurídicos do Brasil. O
ccu esta Nação e, no presente, continua pautando a sua vida militar primeiro conv~nto franciscano de nosso País. O antigo Colégio dos
dentro de um princípio que orgulha e honra a Pátria brasileira.
Jesuítas, em que pontificou o Bispo Azeredo Coutinho e ensinou
Sr. Presidente c Srs. Senadores, no momento em que registro retórica o extraordinário Padre Vieira. A Misericórdia, que nos leva,
mais um aniversário da Batalha do Riachuelo, quero deixar ladeira abaixo, às Igrejas do Amparo, de São João e de Nossa Se·
consignado nos Anais do Senado Federal não só a minha gratidão, nhora do Rosário.
Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e mais todo o conjunmas o meu respeito à nossa Marinha de Guerra do Brasil.
to arquitetônico que lembram outras épocas e falam de feitos históriMuito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
cos e heróicos, pode vir abaixo pela ação do tempo c a incúria dos ho·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a mcns.
palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
~ que deslizam os morros de Olinda. Se é lento c paulatino o
S. Ex• não está presente.
fenômeno, é preciso estancá-lo urgentemente, pois se desconhece a
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.) quantos anos se processa e tudo tem seu termo, nunca se sabendo
S. Ex•, também, nilo está presente.
quando ele se dará. Muito jâ tenho bradado, pelos meios de que dis·.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.
ponho. Muitos outros também jâ o têm feito. Têcnicos, políticos, ar·
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE. Pronuncia o seguinte tistas.
Há quase 20 anos o ITEP- Instituto Tecnológico de Pernam·
discurso.)- Sr. Presidente:, Srs. Senadores:
bucono X Congresso Brasileiro de Geologia, realizado no Rio de
No exercício dos mandatos legislativos que o povo me tem dado
-antes na Cãm:~ra dos Deputados, depois no Senado Federal, rc· Janeiro, cm 1957, defendida, pela palavra do engenheiro Angelo José
presentando o Estado de: Pernambuco - venho procurando enfocar Costa, a necessidade de se realizar um amplo encontro de especialis·
os mais variados :ingulos da problemática nacional - políticos, eco· tas no assunto para se enfrentar o problema. Falou em vão.
Do claustro religioso surge também uma voz, a do beneditino
nômicos e sociais. Indo além, tenho penetrado na seara interna·
cional, versando aspectos que, sendo universais, dizem-nos respeito D. Hildebrando de Melo. Eis o que diz:
também.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, julgo-me com o direito
OLINDA BARROCA AMEAÇADA
-que peço aos ilustres colegas entendam-no, mesmo, como um de·
ver de ordem sentimcntul, mais até do que: politica- de usar do mi·
D. Hildebrando de Melo
crofone pura de novo falar, pela c:nésima vez, sobre a minha querida
Olinda, com todas as suas igrejas coloniais, foi uma vez
cidade de Olinda. Querida, por certo, não exclusivamente minha,
destruída pelo fogo, em 1631, sob a dominação holandesa.
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Olinda barroca será destru!da, nos seus mais significativos
monumentos sacros, não mais pelo fogo e sim pela água.
Olinda está sendo ameaçada há muitos anos. Nós é que
não percebemos essas ameaças. O mal, no entanto, ataca a
nossa Olinda, ocultamente, O deslizamento dos morros, as
té:rmites e as formigas são agentes ocultos que ameaçam Olin·
da, na sua arte barroca.
O deslizamento dos morros de São Francisco, Carmo e
São Bento é uma ameaça constante aos monumentos sacros
que neles se encontram. A arquitetura barroca de São Bento,
Carmo c São Francisco apresenta rachàduras nas suas sacristias e conventos seculares. Essas rachaduras aumentam
de ano para ano, Explicam os técnicos de mecânica do selo
que, muito abaixo dos alicerces das igrejas c conventos de
São Francisco, Carmo e São Bento, existe um plano de argila
inclinado, que está se acomodando ora à estação seca era à
chuvosa. No período de éhuva, a argila desliza, deslizando
com ela os morros. Daí ser a água, que penetra no solo, um
perigo para os seculares monumentos sacros de Olinda,
sobretudo a água do mar que se inflitra pelo subsolo a dentro.
As sacristias barrocas ameaçadas pelo deslizamento dos
morros, e que apresentam rachaduras, são a de São Francis·
co e a de São Bento. Em 1962, técnicos do ITEP (Instituto
Tecnológico de Pernambuco), a mandado do IPHAN
(Instituto de Património Histórico. e Artístico Nacional), fizeram nas paredes rachadas da sacristia de São Bento um
gráfico para controle. Agora, portanto dez anos depois, essas
rachaduras estão com meio centímetro. Nesta proporção,
dentro de algumas décadas, a sacristia do Mosteiro se
transformará em ruínas, se não se tomarem as devidas
providências. No início do século, um segundo andar, que
havia por cima da sacristia, foi demolido. A sacristia de São
Bento, uma das mais belas e ricas da nossa arquitetura barroca, possui arcazes, mesa e armário de jacarandá, altar e re'tábulos de talha dourada, lavabo de !llârmorc, painéis no teto
e nas paredes, tudo obra setecentista. Desaparecendo essa
sacristia, desaparecerá o salão da Biblioteca, onde
funcionou, no século passado, o Curso Jurídico, a partir de
1828. Não somente a arte está sendo ameaçada, como ainda a
nossa História, que perderá um dos seus marcos fundamentais. As rachaduras da Biblioteca do Mosteiro chegam a um
centímetro. Anexo à igreja do Carmo, existia o antigo
convento das Carmelitas, o primeiro fundado no Brasil, cujas
ruínas ainda se podiam ver no início do século. Os muros do
Carmo, lado norte, onde outrora existia a Capela da Ordem
Terceira, apresentam rachaduras que se prolongam pelo terreno, cm direção à igreja. Hã pouco, apareceram no arco de
uma das capelas colateràis e nas vergas de duas janelas das
tribunas da nave da igreja, rachaduras, ,que impressionam,.~
sinal evidente de que o deslizamento do morro do Carmo está
atacando a própria igreja.
·
A situação se agrava quanto à sacristia de São
Francisco. Este foi o primeiro convento franciscano no
Brasil. A sacristia barroca, pequena, mas muito artística, é no
dizer do Embaixador da Áustria, em recente visita a Olinda,
·"um milagre de arte".· As rachaduras nesta sacristia atingem
proporções assustadoras, de três centímetros ou mais, estando para desabar a qualquer hora.
A grande desolação está para acontecer. O madeiramen·
to do primeiro andar, com suas 24 traves, além do telhado,
ao cair sobre a sacristia, esmagará todo o seu tesouro sacro
setecentista, quebrando os azulejos, e armário de jacarandá,
as cómodas e as pinturas do teto cm caixotões. Toda sua arte
será reduzida a ruína. A sacristia encontra-se escorada. As
rachaduras se prolongam pelo corredor. Não seria o caso de
se salvar todo aquele tesouro sacro, retirando-se a tempo seus
azulejos, retábulo e pintura de teto? A. primeira desgraça a

cair sobre Olinda barroca será sobre a sacristj,e de São
Francisco, que ora se acha interditada.
~
Também na igreja de Santa Teresa, notam-se rachaduras
na parede do arco-cruzeiro.
Outra ameaça à arte barroca de Olinda são as térmites,
que ocultam c lentamente corroem as talhas douradas, os santos e altares barrocos das igrejas de Olinda, A ameaça maior,
neste sctor, cai sobre o majestoso retábulo barroco de São
Bento, que tem cerca de 200 anos. As térmitcs vem estragando-o há anos. Agora, porém, resta a esperança de ser
restaurado, pois os trabalhos neste sentido começaram, faz
uma semana,
Outras obras de arte barroca, como imagens e quadros
pintados a óleo sobre madeira, espalhados pelas igrejas c
conventos de Olinda, estão a exigir recuperação c com urgcncia. O mais valioso desses quadros é: o de São Sebastião,
atribuído à escola de Rafael, encontrando-se na igreja abacial
de São Bento. Outra obra danificada é o quadro a óleo de
São Filipe Néri, que se encontra na igreja de Santa Teresa, ao
lado do Evangelho, na capcla-mor: pintura setecentista. Também a pintura do forro da igreja de Santa Teresa está
descascando, apresentando assim um aspecto desagradável.
Outra obra estragada pela térmite é: o quadro a óleo de São
Pedro de Alcântara, que se encontra no Convento de São
Francisco, na sala de recreio dos religiosos.
"Quanto às imagens estragadas pelas térmites, duas
delas se encontram ·no Mosteiro de São Bento, a Pietâ, de
grande beleza escultural, c Santana, que pertenceu à capela
do antigo Engenho São Bernardo. Na Igreja do Carmo, num
dos nichos do altar-mor, a imagem de Santo Eliseu também
se apresenta estragada.
Os retábulos das Igrejas do Carmo c de Santa Teresa
estão exigindo certa atenção, sobretudo c desta última igreja,
pois, pedaços de talha caem, de vez cm quando, os quais
estão sendo guardados pela Irmã Antoinctte. O altar barroco
da Capela de Santa'Ana, do Convento de São Francisco, está
todo riscado com nomes de devotos c turistas.
Vários painéis de azulejos setecentistas, de claustro, de
São Francisco, cinco se não me angano, apresentam grandes
lacunas. Disse-me Frei Aquino que desapareceram esses
azulejos, não sendo mais poss!vcl recompor os painéis.
Também na Capela de Sant'Ana, do mesmo Convento,
vários azulejos estão danificados, Nos azulejos do Claustro,
os olhos de São Francisco, de alguns santos c dos demónios
~stão vazados, havendo mesmo demónios com rosto
totalmente danificado.
Outro problema que ameaça os monumentos artísticos
de Olinda são as formigas. A Igreja do Carmo c a do Rosário
são atacadas por estes insctos, os quais retiram terra nas
proximidades dos alicerces, formando-se as chamadas
"panelas". Quanto às formigas do Carmo, "elas funcionam
em todas as épocas c são de todos os tamanhos", no dizer da'
Superiora do Carmelo. O zelador da Igreja do Rosário já está
cansado de tapar formigueiros. Mas o ataque a esses insctos,
deve proceder-se de maneira sistemática e com técnica
apropriada.
Atenção especial está merecendo a velha Capela de Nossa Senhora das Graças, do Seminário de Olinda. O seu forro
necessita de reparo e a sua parte interna requer uma
restauração.
As portas das Igrejas da Sé c de Silo Bento estão sendo
danificadas pouco a pouco. Os ornatos de talha das portas
setecentistas de São Bento estão sendo arrancados,· c as
almofadas da porta da Sé de Olinda estão sendo riscadas a
canivete pelos turistas ao deixa'rem ali seus nomes c figuras
insculpidas.
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Praticamente todas as Igrejas e Conventos de Olinda
necessitam de reparos; restringi-me, porém, aqui, aos
problemas mais urgentes que ameaçam a sobrevivência da arte barroca setecentista em nossa Cidade."
Estou apenas fazendo uma espécie de relatório da
situação dos monumentos barrocos da velha Olinda, sem
pretender atacar a ninguém, apenas estou constantando uma
triste situação. Que estas palavras sirvam de alerta, sobretudo quanto ao problema grave, urgente e ameaçador, capaz de
destruir irremediavelmente os mais belos e significativos
monumentos barrocos de Olinda, que é o problema de
deslizamento dos morros.

Em ·relação ao caso do Bebcribe, penso que, dentro daquela
estratégia, poder-se-ia adiantar, de Jogo, u cfetivaçào completa dos
trabalhos de rctificação c desobstrução do rio, sem prejulzo da
observância do cronograma no que diz respeito à construção de
lagos, canais e barragens, previstos no plano geral.
·III

Mas há também o mar que avança e destrói a cidade, acaba com
as praias, derruba os prédios, faz desaparecer ruas inteiras. Lembrome bem de três casas onde morei menino, em São Franciso e no
Farol, hoje inteiramente tragadas pelo oceano, cujos alicerces podem
ser vistos nas fases de maré baixa.
Obras foram feitas para sua proteção, há mais de uma década.
Mosteiro de São Bento
Construiu-se dois cais submersos ao longo de uma parte da costa
Olinda, 6·12-72 · - correspondente às praias dos Milagres, Carmo, São Francisco e
Farol -com 550 metros de comprimento cada um. Um laboratório
Verdade que, em 1973, o Governo lançou um programa integra- de hidráuliéa,- de Grenoble na França, havia feito os respectivos esdo de reconstrução das cidades históricas do Nordeste c sua tudos, estabelecendo diretrizes especificas para a realização do
utilização para fins turísticos. E ainda agora estão sendo restauradas empreendimento, inclusive o prazo dentro do qual, iniciada a empreitrés construções históricas de Olinda, sob a responsabilidade da tada, teria ela que ser executada. Como não foram devidamente
Fundação do Património Histórico e Artlstico de Pernambuco,
observadas, a interferência dos trabalhos nas correntes marltimas,
presidida por Marcelo Santos. De fato, a Igreja da Sé, o antigo
sem observância do preestabelecido pelos técnicos: franceses, acarrePalácio dos Bispos, a Igreja de Nossa Senhora das Graças, do
tou, ao lado dos seus efeitos positivos conseqUências danosas,
Seminário de Olinda, estão sendo recuperados. Importante tem sido
porque terminou alastrando a devastação, por assim dizer' a todo o
o esforço, nesse mesmo sentido, do Património Histórico e Artlstico litoral olindense. De inicio, ao Bairro-Novo. Colocou-se, então, espiNacional, a cuja frente, em Pernambuco, se encontra a Integra e gões de pedras transversais ao mar, o que deteve, em parte, as suas
respeitável figura do Engenheiro Airton Costa Carvalho.
ressacas, embora sacrificando a extensão e a beleza das praias.
Sem prcjulzo da necessária recuperação das caractcrísti,cas
Com o tempo, a fúria das águas prosseguiu para mais além e
arquitctõnicas de Olinda, estranhamos, entretanto, que as
reconstruções de monumentos históricos se sobreponham à solução hoje investe, praticamente, contra o restante de nossas praias, cm
do problema básico c maior que é o do deslizamento dos morros que especial a de Casa Caiada e a Ilha do Maruim, am~açando dizimáestá colocando cm perigo não apenas aquelas três obras mas, las.
igualmente, todas as demais que constituem verdadeiro património
O Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, Distrinacional.
Por isso mesmo é preciso que o Governo Federal aja, o quanto to de Recife, tem colaborado, aqui e ali, na implantação c no reforço
antes, mobilizando técnicos nacionais e estrangeiros para salvar do enrocamcnto, em alguns pontos crlticos. Tenho mantido contacOlinda, suas colinas c seus monumentos. O que representa, cm ou- tos com o seu ilustre diretor, o engenheiro Lourival de Castro que,
malgrado toda sua boa-vontade, vê-se a braços com verbas reduzitras palavras, toda sua arte. Sua História. Sua tradição secular.
das, não raro já inteiramente comprometidas. Já em 1971, dava
conta, da tribuna da Câmara, dessa situação. E recebia, então,
Necessário, igualmente, apressar a solução do rio Beberibe. Ele resposta do Ministro do Transporte Mário David Andreazza, nos
é dadivoso para Olinda. Mais que abastecimento d'água, ele lhe dá seguintes termos:
poesia. Mas também infortúnios mil.
t que quando chegam as eh uvas, c sobretudo se elas coincidem
GABINETE DO MINISTRO
com as marés altas, ou as cheias do Cnpibaribc, o Bcberibe
transforma-se num carrasco de Olinda c do Reicfc, espalhando dor,
Carta n9 915-GM
sofrimento, prcjulzos de toda ordem, a própria morte.
Por isso mesmo, indo aos Estados Unidos cm 1971, como
Em 13 de outubro de 1971
Deputado Federal, entrei cm entendimentos com o Dr. João
Exm9 Senhor Deputado Marcos Freire.
Gonçalves de Souza, antigo Superintendente da SUDENE c um dos
dirctorcs da OEA (Organização dos Estados Americanos), com sede
"Li com a maior atenção, no Dl4rlo do Congresso
cm Washigton, nos Estados Unidos, no sentido de firmar-se um
Nacional, de I5 de junho passado, o discurso de V. Ex• a
convênio de colaboração técnica e financeira para equacionamento
respeito da defesa das praias de Olinda, no Estado de
das enchentes desse rio. As perspectivas eram boas. Tratando-se de
Pernambuco.
organismo internacional, procurei, cm meu regresso, o Sr. Ministro
A propósito do assunto, o Departamento Nacional de
das Relações Exteriores da época, Embaixador Gibson Barboza, que
Portos e Vias Navegáveis teve oportunidade de informar que
me orientou relativamente aos expedientes a serem feitos e que te·
o problema das ressacas e do avanço do mar naquela região
riam que ser oriundos da pessoa jurldica de direito público interessatem sido estudado atentamente cm seus setores técnicos,
da, no caso o Municlpio de Olinda. Ao seu Prefeito, embora meu
tanto que o DNPVN já possui os elementos básicos capazes
adversário politico, passei todos os elementos relativos no assunto,
de definir os serviços necessários.
não sabendo, a partir dai, as providências porventura tomadas, desA execução de cnrocamentos exigirá o total estimado de
de que nada veio, jamais, a ser comunicado.
22.000 toneladas de pedra, inclusive cascalho de vedação.
A repetição da tragédia das cheias, em 1975, despertou o
Entretanto, orçados os serviços citados cm, aproximadamenGoverno para a gravidade e extensão do problema. Armou-se,
te, Cr$ 700.000,00, não tem o DNPVN possibilidade de destaentão, uma estratégia global de obras preventivas contra elas, sobre a
car recursos financeiros, no presente exerclcio, para as obras
qual, por sinal, já tive oportunidade de me pronunciar, inclusive por
em causa, em face dos serviços que, em escala prioritária,
ocasião du ida do Presidente da República ao Recife, para aquele fim.
estilo sendo realizados noutros pontos do Pais, a fim de dotar
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-363o Brasil de um sistema adequado de vias navegáveis c de
instalações portuárias."

inclusão, nessa rubrica, de obras para protcção, contra o avanço do
mar nas praias de Olinda, ltamaracá c Jaboatão.
No programa relativo aos Encargos Gerais da União, subprograma 458, de Defesa contra Inundação, código
2803.07774581.744 encaminhei a emenda n9 1 onde se lia Programa
Especial de Controle de Enchentes c Recuperação de Vales, em que
especificava as bacias dos Rios Capibaribe e Beberibe (PE). Foram
elas, inclusive as de números 173 a 177 do anexo do Ministério da
Educação, também de minha autoria, sistematicamente rejeitadas.

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como me doeu aquela noticia! Olinda não merecia estar na
escala prioritária de serviços, localizados cm outros pontos do Pais ...
Tomei a iniciativa de colocar verbas federais, no Orçamento da
União, do ano seguinte, para enfrentar os serviços que se fizessem·
necessários nas praias de Olinda, assim como nos rios cuja enchentes
atingem, di reta ou indiretamente, a população olindense·e recifense.
O Sr. A11enor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um apar·
Assim, propusemos destaque, nas verbas do Ministério do
Interior, para a defesa das praias de Olinda, através das Emendas n9 te, Senador Marcos Freire.
804 e 807 destinando, cada uma delas, CrS 500.000,00 para esse fim,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -Com toda a satisnum montante de CrS 1.000.000,00.
fação,
Senador Agenor Maria.
Isso afora as Emendas de n9s 802 e 806 (Defesa contra as
inundações do Rio Capibaribe, de CrS 500.000,00 cada uma, num
O Sr. A11enor Maria (MDB- RN)- Este ano, participando da
montante de CrS 1.000.000,00), bem como as de n9s 803, 804 e 805 Comissão de Assuntos Regionais do Senado, passamos por Recife, c
(Defesa contra as inunda~es do Rio Bcbcribc, de CrS 500.000,00 ca· ·tivemos a curiosidade de conhecer Olinda. Podemos afirmar à Casa
da uma, perfazendo um total de CrS 1.500.000,00). E no sctor do que Olinda é um património histórico que temos a obrigação cfvica e
Ministério dos Transportes, Emendas n9s 557 (CrS 500.000,00), para moral de conservar. Ficamos deslumbrado, Senador Marcos Freire,
as margens do rio Capibaribe, e 558 (Cr$ 500.000,00 às margens do com o que.vimos em Olinda. E imensamente felizes por termos esse
rio Beberibe).
património histórico, que raramente se encontra semelhante no nosTudo inútil. Tudo rejeitado. ~que a orientação era, como ainda so País. Francamente, permitir que aquele património, que o dinheio é hoje, no sentido de rejeitar as emendas apresentadas por ro não pode pagar, fique sujeito a ser devorado pelo mar, que a cada
parlamentares, quando da discussão e votação da proposta dia avança sobre aquela cidade, serâ uma tristeza e uma demonstraorçamentária, eviiando nossa interferência na programação do ção da falta de patriotismo da nossa gente! Congratulamo-nos com
Executivo.
V. Ex• Permitimo-nos dizer que o Governo precisa, na realidade,
No ano seguinte, 1972, ocupava a tribuna e voltava à carga, em voltar suas vistas, imediatamente, para Olinda. Olinda não poderá
favor de Olinda. Dizia, na oportunidade:
continuar à mercê das intempéries, ·
"A esta altura, nada mais resta senão apelar, uma vez
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeço, sensi· mais, para que o Governo Federal venha a socorrer a ex· bilizado, esta palavra de apoio e de incentivo que é trazida ao meu
Capital de Pernambuco. Existe no atual Orçamento (DI4rlo di~curso pelo ilustre e bravo representante do Rio Grande do Norte.
Oficial de 14.12. 71, pág. 356) uma verba global de CrS S. Ex• reforça, com o seu testemunho, o apelo que renovo neste ins21.000.000,00 para construção de Cais c Obras de Proteção, tante, da tribuna·do Senado, e, em especial, na presença da liderança
do Ministério dos Transportes, do Departamento de Portos e do Governo, para que sejam tomadas providências urgentes ante
Vias Navegáveis. Nosso apelo é, então, no sentido de que, problemas da maior magnitude que enfrenta a ex-capital de
dessa verba, seja destinada uma parte para acudir às ingentes Pernambuco. Como procurei expor nesta oração, são os morros que
necessidades de uma comunidade que, pelo seu passado estão deslizando, é o oceano que estâ invadindo a cidade. Não são
histórico e por sua importância presente, não pode ter seus fenômenos fortuitos, mas que vêm se agravando hã muito tempo c
graves problemas relegados a plano secundário pelo Poder trazendo conseqUências cada vez mais danosas. O avanço do mar
Central."
que, nos últimos tempos, tem assumido feições catastróficas, pode
De lá para câ, a situação só tem se agravado. Fcna que não se ser observado a olho nu. ~só visitar Olinda, é só ir a sua costa, é só
saiba, até hoje, que o Governo de Pernambuco tenha trazido este constatar os alicerces sucessivos de casas derrubadas. Não é uma.
problema à União, como um daqueles prlorltlirlos cuja solução não não s~o duas casas, mas correr de casas, multiplicidade de ruas que
admite espera de qualquer espécie.
foram, como afirmei, tragadas pelo mar.
~ preciso mobilizar todos os recursos técnicos e financeiros
Como acentuei, outras cidades do Brasil - que também mere·
disponíveis para debelar os males da natureza que afligem Olinda. cem, sem dúvida, o apoio e a ajuda do Governo - podem até
Convocar, inclusive, os nossos làboratórios hidraúlicos e colocá-los avançar sobre o mar, valendo-se da técnica para resolver os seus
em cena, a todo vapor. Se necessário, recorrer-se a entidades problemas urbanos, como ocorreu com o alargamento da Avenida
internacionais.
Nossa Senhora de Copucabana e igualmente, um pouco antes, com
Soluções técnicas, existem. Basta ir ao Rio de Janeiro e ver o os Aterros do Flamengo e Botafogo. Não é admissfvel, então, que
que se fez. Lá a cidade avançou sobre o mar. Conquistou áreas de
uma cidade histórica como Olinda, com seu valor cultural, não
águas revoltas. Criaram até praias artificiais. ~só olhar as pistas do encontre o apoio e o montante de recursos que fazem necessários
Flamengo, onde ontem era bala. Ou atravessar hoje a larga Aveni.da para que se consiga deter a fúria do oceano e, através de obras de proAtlântica e ir tomar banho na nova Copacabana.
fundidade, vencer a natureza naquilo que se diz constitui quase que
O que falta a Olinda é o que não faltou por cá. Recursos para
um sacrilégio ao património nacional.
resolver seus problemas. Sobretudo boa-vontade e decisão política
O Sr. VlrgOio Tlivora (ARENA -CE) - Permite V. Ex• um
de drenar dinheiro também para lá.
No ano passado, procurei novamente, já como Senador da aparte?
O Sr. A11enor Maria (MDB - RN) - V. Ex• permite um
República, fazer nova tentativa de inversão de verbas especificas, no
Orçamento Federal, para enfrentar os graves problemas de Olinda, aparte?
no que diz respeito, sobretudo, ao seu rio, ao seu mar, ao deslizumen·
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouvirei o nobre Lfto dos seus morros.
dcr da ARENA e, posteriormente, com satisfação, ouvirei novamenApresentei emenda, que tomou o n9 87, à lei orn •. •cntária deste
te V. Ex•
ano, no Anexo referente ao Ministério dos Transpon~s. no subpro·
O Sr. Vlr11Dio T4vora {ARENA- CE) ..:.. Eminente Senador,
grama 563, de Portos e Terminais Marítimos, código
5705.16905631.263 onde se lia Cais c Protcçilo Geral, especificando a dentro da diretriz que nos traçamos, quando no cxcrc!cio da Lidcran-

-·364ça, vamos aqui situar os dois problemas apresentados por V. Ex•,
inicialmente, para depois poder afirmar algo a respeito. Primeiro:
morros deslizando; segundo: oceano invadindo a cidade.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Certo.
O Sr. VIIJOIO nYora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
tal qual segunda·feira jã poderemos trazer a V. Ex• a providência sobre assuntos percutidos em outra ocasiilo de intervenção bastante
prolongada de V. Ex• nesta Casa, a Liderança revela a V. Ex• que
vai verificar: primeiro, o que hã; segundo, o que se pode fazer c, cm
terceiro lugar, o empenho que todos- nilo só V. Ex•, mas Oposição
c Governo - deverilo pór na solução desse problema. Façamos votos para que V. Ex• depo!l.itc a mesma confiança como das outras vezes, nilo IJD nção da Liderança mas na boa·vontadc que ela tem em
ver atendidos os reclamos justos, como o caso referido por V. Ex•
O SR.. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Só tenho a agradecer a palavra do Governo. atravês do ilustre Lfdcr Virg!lio Távora
que, por sinal, neste instante, está sentado ao lado do mais novo
"cidadão de Pernambuco", com o titulo que lhe foi entregue, reccntcmc:nte, pela As.sembléia Legislativa.
Estou certo de que serã mais um reforço que teremos nesse pleito que:, de fato, julgo se sobrepor inteiramente a qualquer conotação
punidA ria, porque Olinda 1: património de todos nós.
O Sr. Aemor Mula (MDB - RN) -Senador Morcos Freire,
nesta viagem que a Comissão de Assuntos Regionais teve oportunidade de, pliSlllndo por Recife, conhecer Olinda, estãvamos vindo de
uma visita que fizemos no terminal de Areia Branca. O que é uma
ilha plantllda no oce.~no, segura e firme. Dai a minha admiração com
a tristeza que senti em Olinda: uma cidade presêpio, uma cidade que
realmente: guarda recordações magnificas c sendo aos poucos acabada pelo oceano. Se a tecnologia pódc plantar no meio do oceano uma
ilha artificial, podcro~ c firme, por que: esta mesma tecnologia nilo
podc:rã evitar que: Olinda continue: sendo tragada pelo mar'? Tenho
certeza que o que falta 1: boa-vontade, é patriotismo c: tenho a impress.ilo que, contando com o apoio da liderança da ARENA, c já agora
com o renovado apoio de: mais um novo pernambucano, teremos
realmente: uma Olinda cap111. de: enfrentar a fúria do mar. Muito
obrigado a V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Uma vez mais sou
grato ao aparte do Senador Agc:nor Maria que, sendo do Rio
Grande do Norte é, de certa forma, também pcrnombucano.
De: Olinda partiram as levas de brasileiros cm busca de outras
glcbas · Alogoas, Puralba. Rio Grande do Norte, etc. Silo, assim,
como que desdobramentos da célula ma ter, que 1: a cidade tilo querida de Olinda.
Sr. Pre.~idcntc, Srs. Scnadore.~. reafirmo neste instante o empenho desesperado de sobreviver da cidade de onde provenho. Creio
que, cm verdade:, Olinda está a exigir dotações especiais da União,
inclusive daquelas que se: liberam a titulo de calamidade pública. Isso
ocorreria, sem dúvida- c com o meu apoio- se em perigo estivessem cidade.~ como Ouro Preto ou Salvador.
Olinda está sendo despedaçada pela própria natureza que a fez
tilo bela c nilo é passivei esquecer que ali está, quando nada, um pedaço vulioso do acervo histórico e cultural do Brasil. Julgo mesmo
um crime de lesa-pátria deixar Olinda perecer. Da! este meu grito
que é o grito de Pernambuco inteiro. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra no nobre Senador Jarbns Passarinho.

Concedo a

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uma naçilo jovem como a nossa cometeria o maior crime do
ponto de vista c!vico se fosse omissa em relação à sua memória.
Refiro-me, especialmente, à sua memória histórica.

Acabamos de ouvir o nobre Senador Marcos Freire, de envolta
com seu sentimento pessoal em relaçilo à cidade de Olinda, fazer
evocações, também, de natureza histórica que mergulham nas raizes
da própria nacionalidade.
Escusado dizer que as duas referências, uma feita pelo nobre
Senador Marcos Freire e outra pelo nobre Senador Agenor Maria,
em relação à minha mais recente cidadania, de que tanto me orgulho
- a pcrnambucnna -são, apenas, uma motivação a mais, todavia,
seguramente diz minha consciência que desde meus tempos de Ministro da Educação c Cultura já fiz alguma coisa por merecer de Olinda
os agradecimentos que dela recebi.
Quero envolver, Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste instante,
essa evocação histórica de Olinda com o dia que hoje se comemora
no Brasil. Nilo devemos ter o menor constrangimento em relação ao
culto dos heróis, embora o mundo moderno caminhe de algum modo
para uma tentativa daquilo que se chama a desmistificação do herói.
Uma das minhas estrondosas surpresas de homem público foi
verificar, por exemplo, que cm 1968, durante a campanha francesa
do chie~~ 11, que se iniciou na Universidade de Nanterre e depois
ocupou a Universidade de Sorbonc, Cohn Bendit que dirigiu a rebeldia estudantil, depois que tomou conta da Universidade de Sorbonc,
a primeira medida por ele adotnda foi mandar retirar das paredes, de
salas diferentes, duas placas em bronze com o nome do Professor
Jean Cnvnillês, nome de um professor que se notabilizara por lutar
contra o nazismo, por ser sacrificado pela GESTAPO, através de torturas tão violentas que lhe roubaram a vida, mas que não fizeram
com que ele denunciasse um só dos seus companheiros. Esse homem,
que após a libertação da França, ganhou as duas lembranças em
bronze da Universidade de Sorbonc, viemos nós a ver, dezenas de
anos depois, que a homenagem que se fazia à sua memória passava a
ser agora um insulto, com a depredação das paredes e a derrubada
das placas.
Alguém perguntou a Cohn Bendit: por quê? Entre os próprios
colegas dele, amotinados, alguém perguntou por quê? Se aquele
homem fora antinazista, se lutara cm favor de uma França livre e
morrera torturado pela GESTAPO. E a resposta, Sr. Presidente foi
uma só: precisamos nos libertar dos heróis.
Hoje, estamos honrosamente a comemorar a maior batalha nuvia! deste Continente.
Se é fora de dúvida que 24 de maio marca a maior batalha campal das Américas, o li de junho marca a maior batalha nuvial do
Continente.
Creio, Sr. Presidente, que as guerras externas que travamos
foram todas elas justas, Pais que somos dedicado fundamentalmente
à disputa no exterior, de preferência, através do principio universal
de: direito da arbitragem.
Mas estamos hoje, aqui, Sr. Presidente, em nome do meu
Partido, em nome da minha Bancada, para saudar a Marinha Brasileira que é herdeira dessas tradições de glória, e saudá-la na própria
raiz da história brasileira, sem receio de fazer, aqui, o elogio do
imperialismo que não se deu, mas ao contrário, Sr. Presidente,
fazendo aqui a reverência, por todos os títulos, justa, cabida e devida
àqueles que se bateram pelo Brasil e só assim puderam fazer com que
ele fosse grande, hoje.
Algumas pessoas equivocadas costumam dizer que a Guerra do
Paraguai talvez nilo merecesse esse tipo ~c culto. Já 1: um começo
dessa campanha de dcstruiçilo dos heróis. Basta atentar para o fato
de que o pequenino Paraguai, hoje uma nação amiga nossa, e praza
aos céus que permaneça amiga pelo resto de todas as nossas histórias, ao lançar-se na guerra, inicialmente, dispunha de 80 mil homens
mobilizados e treinados para a luta. E se levarmos em consideração
qual era a populnçilo paraguaia, ver-se-á que nenhum pais deste
Continente, incluindo os Estados Unidos da América, foi capaz de
mobilizar um percentual tão forte de sua população, para partir
inicialmente, para a guerra. E nilo só a população mobilizada, como
o equipamento, a artilharia pesada, a engenharia, que fora aprendida

-365do grande Vilagrã Cabrita, instrutor brasileiro que viria a morrer nos
disparos de obuses no infcio da guerra: obuses lançados pelos seus
antigos alunos.
Portanto, Sr. Presidente, cm nome da ARENA, em nome da
minha Bancada, a ·nossa postura é de inteira tranqUilidade no
momento em que voltamos ao passado para saudar os nossos heróis
que merecem o nosso mais profundo respeito.
O Sr. Marcos Freire (MDB aparte?

PE) -

Permite V. Exi um

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço,
com prazer, o nobre Senador Marcos Freire.
O Sr. Marc:os Freire (MDB - PE) - As homenagens do meu
Partido já se fizeram sentir nesta Casa, através da palavra do ilustre
Senador Agenor Maria. Agora é-me grato presenciar a homenagem que é"fcita também pela Bancada da ARENA. Mas gostaria,
nesta oportunidade, de dizer a V. Ex• que a referência à Marinha de
Guerra do Brasil me toca de uma maneira toda· especial, porque
inclusive faz remontar-me aos tempos da minha infância cm que, como irmão mais moço, via partir o irmão mais velho que se incorporaria às suas fileiras para fazer a carreira militar. E nesta evocação
sentimental, recordo-me bem da sua figura embarcando e desembarcando algumas vezes no Recife, inclusive através do velho navio
Almirante Saldanha, que singrava as águas brasileiras, comovendonos muitas vezes, sobretudo quando no cais se encontrava uma banda de música a tocar O Cisne Branco. De forma que gostaria, assim,
de incorporar-me: pessoalmente à reverência que V. Ex•, a exemplo
do que fez o meu Partido, presta aos mortos da Marinha de Guerra
brasileira.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobtc Senador Marcos Freire, é fora de qualquer dúvida que recolho com particular agrado o aparte de V, Ex•, especialmente, porque quase que
por uma ação de sortilégio, acabamos de ligar o passado ao presente.
O passado de que tanto nos orgulhamos, porque- insisto - não fi.
zemos guerras injustas e de imposição aos mais fracos.
E, no momento em que nos lembramos do passado, V. Ex• traz,
para esta Casa, a palavra estuantc de V. Ex•, mas neste momento
tranqUila, serena, derramada dos sentimentos, c eu posso bem compreender quanto eles podem assaltar o coração de V. Ex•, porque eu
já sabia que V. Ex• tinha um irmão Contra-Almirante, e sei também,
do que é a vocação para a Marinha brasileira de todo o Nordeste,
deste Pafs.
Ainda há pouco, estou informado, o nobre Senador Agcnor Maria falava pelo Partido de V. Ex• E foi uma escolha extremamente
feliz porque, aqui, alguns somos reservistas, alguns somos como já
disse nesta Casa, cm debate com V. Ex•, aquilo que o Presidente Castcllo Branco denominava de anfiblu, já não somos militares da ativa, somos olhados pelos civis, ainda, como militares ou seremos
olhados sempre, mas já somos olhados pelos militares nem como
civis mas como paisanos. o paisano Agenor Maria, é hoje o paisano Jarbas Passarinho, ou o paisano Virgflio Távora, que aqui se
encontram com as suas rafzcs, um da Marinha, outros do Exércitó,
mas todos, sem dúvida, mergulhando cm conjunto na própria
origem da História brasileira.
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De modo que, recolho com carinho as palavras de V. Ex•
porque elas também me enternecem, c se posso prestar uma homenagem especial, prestaria, sem dllvida, à vocação, à destinação do
Nordeste para o Atlântico, para o mar, para a marinharia e para as
armadas.
Sr. Presidente, a maior prova, no meu entender, como estudioso
'mcdfop.rc de história militar que fui, é que o infcio da guerra da
ITrfplice Aliança, que hoje, aos olhos de alguns analistas apressados,
parece 'que era uma conspiração de poderosos contra um pequenino
c único Pafs, - Argentina, Brasil c Uruguai - a prova, repito, de

que nós não estávamos preparados para a agressão é que o infcio dessa guerra foi contra nós.
Os primeiros episódios silo marcados, em relação ao Brasil, pela
rendição de Uruguaiana e pela Retirada da Laguna, o que, insisto,
são provas evidentes de que o Império, apesar de imenso como era o
Império Brasileiro, como é a imensa República de hoje, não contava·
naquela época senão com 13 mil homens em armas, espalhados pelo
território nacional.
Coube à Marinha, portanto, um papel extraordinário, ela que
era, nesta altura, uma das mais poderosas Marinhas do Mundo,
quando a madeira era o grande instrumento das construções dos
navios. Os nossos encouraçados, as nossas corvetas, os nossos vasos
de guerra artilhados chegaram· a colocar-nos na posição honrosa da
terceira Marinha Mundial e, sem ela, não terfamos atravessado o
Rio Paraná, sem ela ni!o terfamos transposto o rio e para sua outra
margem a Infantaria Brasileira, a Cavalaria Brasileira, a Engenharia
Brasileira c a Artilharia Brasileira.
Sr. Presidente, todos nós, desde os bancos escolares, pelo menos
aqueles da nossa geração- e vejo agora, honrosamente, que a nossa
geração está ligada à geração do nobre Senador Marcos Freire- to·
dos nós não nos envergonhamos de ter sido embalados neste Pafs por
um duplo sentimento: épico e poético. Poético, porque se dizia com
um certo tom de poesia que a nossa própria Bandeira eram os verdes
das matas intermináveis, o amarelo o ouro incxaurfvcl- o que não é
bem verdade porque levaram quase todo ele.
Sr, Presidente, hoje, para nós este ouro, este amarelo, significa o
desalio maior desta Nação que é o desenvolvimento. Mas, lá, seja na
Bandeira da República que lembra ainda a do Império, a nossa lembrança está. voltada para esses dias, para o amanhecer desse dia ti! o
dillcil, com as ribanceiras do rio artilhadas, preparadas previamente
para a batalha travada cxatamentc no lugar que fora escolhido pelo
inimigo, pelo adversário. quando a figura de Tamandaré, que já se
transformara numa espécie de mito na Marinha nos combates em
uniforme de gala, passa a ser ofuscado pela figura do maior de todos
os nossos almirantes, que foi Barroso.

e

Os pranchõcs equipados de paraguaios que procuravam a abordagem dos navios brasileiros apoiados pelo fogo da artilharia de
ribanceira. A fumaça que surgia, do arrebentamento de todos os
obuses, c as couraças de madeira a resistir, sabe Deus como, apesar
da chuva de granadas da arÚiharia paraguaia.
Foi nesta hora, Sr. Presidente, que, em meio aquele momento
em que cada um é praticamente dono de si mesmo e da sua consciência, c segundo um grande autor os homens podem ser por um breve
elemento de circunstância heróis ou covardes, que vimos a Marinha
Brasileira firmar-se como das mais heróicas Marinhas de todo o
Mundo. Atacada por todos os lados, navios imobilizados, iniciada
'aparentemente a batalha totalmente contra nós, há um momento cm
que num.a corveta, Sr. Presidente, os paraguaios, bem sucedidos,
fazem a abordagem, dominam praticamente a guarnição brasileira c
pontaços de espadas c a tiros e se aproximam do mastro onde ainda a
bandeira brasileira panejava. E, aquela bandeira tremulando começava ser arriada pela guarnição paraguaia que sucedia à guarnição
brasileira. E, no momento em que ela ia passar às mãos do adversário, um marinheiro, Marcílio Dias, abre caminho a pont.a de espadas c ao peso de tiros, arrebata a bandeira e com ela se atira ao rio,
porque o único túmulo digno da bandeira brasileira seria com o cadáver deste marinheiro, pura que nenhum inimigo pudesse apossar-se
dclu.
este sfmbolo, Sr. Presidente, que eu até ousaria preferir a
qualquer outro, no momento em que fazemos a saudação aos mortos
de Riachuclo c a saudação dos brasileiros de todos os tempos. Não é
só a iniciativa de Barroso, nilo é só a sua famosa mensagem nas bandeirolas de que cada um cumprisse o seu dever; não é só a sua capacidade sequer de imaginar, naquele instante, de utilizar a proa do navio mais poderoso, mais encouraçado, como arrete para afundar os
navios agressores, é mais do que Isso, é o sentimento de brasilidade

e:
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para lembrança permanenie de toda esta Nação que, ajoelhada, lhe
reverencia a memória,
Nesta data, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os nossos homens
politicas, do MDB como da ARENA, nilo se envergonham, ao con·
trârio, orgulham-se de poder estar aqui, falando em nome de uma
Nação livre que ni!o· pretendeu, jamais, guerra de conquista para
homenagear uma ~itória que foi, acima de tudo, a prova da
capacidade de pertinácia, de sacrificio c de luta, de coragem c de
heroismo de um punhado de brasileiros que marcou, na mais insisto - na mais notável de todas as batalhas Iluviais deste
continente, a vocação de uma raça c a vocação de um povo. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAmSTA (ARENA- SE. Pronuncia·o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há III anos, no dia de hoje travava-se a Batalha do Riachuelo,
quando o Almirante Barroso, no comando da esquadra brasileira,
fez içar no mastro do AMAZONAS o sinal: "O Brasil espera que ca·
da um cumpra o seu dever".
A Batalha naval de Riachuclo ocorreu na primeira fase da
Guerra do Paraguai, quando o comando das forças aliadas estava
com Bartolomeu Mitre.
r\ esqu:~dra brnsilc:ira tinh:1 como capitánea a fragata
AMAZONAS c: :ss forç;~s paraguaias estavam sob o comando de
Pedro Inácio Mc:s:~. Foi uma c:ncarniç;~da luta, enfrentando os bar·
cos brnsilc:iros o poderio da :~rmada adversária, que dispunha, ainda,
do fogo de: baterias colocadas às margens do Riachuelo.
No dia li de junho de: 1865 a Marinha de: Guerra do Brasil escre·
via uma de: suas mais belas p6ginas, à custa de uma batalha sangren·
ta, que numerosas vidas viria ceifar nos dois lados, perdendo os
brasileiros a corveta Jequitinhonha, 247 homens mortos e feridos,
dentre os quais o marinheiro Marcllio Dias e os oficiais PrimeiroTenente Oliveira Pimc:ntc:l c: o Capitllo Pedro Afonso Ferreira.
Esta uma data histórica c repleta de glória para a Marinha de
Guerra do Brasil, pois na batalha ferida há III anos a esquadra para·
guaia foi desbaratada, sofrendo grandes prejulzos, em navios e ho·
mc:ns.
O Sr. Jartw P-rlllbo (ARENA- PA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAmSTA (ARENA- SE)- Com muito prazer, eminente Llder Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbu P.-rlllbo (ARENA - PA) - Estou sincera·
mente embaraçado porque:, soubesse: cu que. V. Ex• ia usar da tri·
buna, para naturalmente nos trazer o brinde da sua palavra escrita c
a homenagem que V. Ex• poderia ter feito cm nome de todos, nós,
nilo teria ousado improvisar uma saudação, neste instante, em nome
do nosso Partido. Peço a V. Ex• que: me desculpe por ter atropelado
o seu trabalho, porque, insisto, soubesse eu que V. Ex• estava ins·
cri to para falar sobre: esta data, cu teria calado diante da voz maior.
O SR. LOURIVAL BAmSTA (ARENA- ES)- Quero
dizer 11 V. Ex•, eminente Llder, Senador Jarbas Passarinho, que na
verdade estava inscrito.
Iria falar antes de V. Ex•, mas o Vicc-Lider em exerclcio da Li·
derança solicitou que V. Ex• falasse como Llder; Em vista de jA ter
distribuldo o meu pronunciamento ao serviço de radiodifusão e à
imprensa, teria que vir à tribuna. Nilo fosse isto, aqui não estaria fa·
!ando. Mas, se V. Ex• não tivesse falado, o Senado perderia a sua pa·
lavra fluente, que encantou a todos nós e disse muito da história da
nossa PAtria. Não faço, agora, mais do que aplaudir o discurso de
V. Ex•, reafirmando que aqui estou usando da palavra pelas razões
que expus.
Muito obrigado a V. Ex•

Hoje, as relações entre o Brasil e o Paraguai silo tlpicas de dois
palses irmãos, que juntam esforços para a luta comum do descnvol·
vimento, sob idéias de fraternidade que hilo de prevalecer sempre
entre as nações irmils do hemisfério.
Justo, no entanto, que a Marinha de Guerra do Brasil recorde
com orgulho o evento. Mas não devemos mais pcrmanc~er na sim·
pies evocação de feitos de um passado glorioso, pois mais importan·
tes são lições c exemplos de patriotismo que deles extralmos. E,
sobretudo, que nos compenetremos da importância cada dia maior
de uma Marinha de Guerra podc:rosa, pujante e moderna,
fundamental para a defesa de nossa Pátria e a segurança de nossa
vasta costa. Hoje, mais do que antes, o Atlântico Sul assume signifi·
cado decisivo para o Brasil c disso decorre a necessidade imporiosa
de não medirmos esiorços para a modernização de nossa Marinha de
Guerra. E 1: o que vem se dando, para tranqUilidade nossa. E é o que
tercmós que alcançar sempre mais, assegurando nossa própria pro·
tcçilo, de interesses comuns do Continente c, simultaneamente, homenageando uma Força que, por seu passado de glórias, seus márti·
res, mostrou reiteradas vezes ser merecedora de toda nossa reverência!
Eis por que, Sr. Presidente, na data de hoje saudamos a
Marinha de Guerra, através do eminente Ministro Almirante
Geraldo Azevedo Hcnning, num preito de admiração c gratidão,
pelo muito que fez c faz pelo Brasil, expressando nossa solidariedade
11 Jma instituição que tudo merece da Pátria a que tem serviC: ; com
dedicação, patriotismo ilimitados! (Muito bem! Palma~.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o seguin·
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Inscrito estAvnmos, para abordar um problema de importância
para o nosso mandato e para o próprio Senado. Hoje me vejo na
contingencia, Sr. Presidente, de suspender esse pronunciamento para
abrir um parenteses de pesar e de dor, a fim de prestar minhas
últimas homenagens a um velho companheiro e correligionário que a
morte ceifou, ontem à noite, em Vitória. Refiro-me no Presidente da
Câmara Municipal de Cariacica, um dos municlpios importantes e
bâsicos do MDB, no Estado do Espírito Santo, situado na Grande
Vitória c integrando o c:leitorado daquc:la capital.
Cnriacica, como disse, perdeu, ontem, o Presidente de sua Câ·
mara Municipal, num desastre de automóvel.

Antônio Leandro da Silva, aos 39 anos, llder fcrroviârio, foi
ceifado brutalmente, Sr. Presidente:,· num desastre de automóvel,
quando se dirigia para Cariacica, :1travessando Campo Grande,
ârca, teatro e arena de grandes batalhas eleitorais, no meu Estado.
Llder ferroviário e representante do MDB na Câmara de Cariacica,
cm dois mandatos; pai de sete !ilho>, hoje, a estas horas, seu corpo
estA sendo conduzido para o cemitério local e recebe as últimas
homenagens do MDB.
Assim, Sr. Presidente, os nossns partidos, hoje, vivem dois dias
bem diferentes, de significação c~tr<~nha e bem distante.
A ARENA tributa, através de gulas, festas e foguetes, a pre·
sença do Senhor Presidente da República que honra ·nossa capital
com sua estada, por horas, cm Vitória. E o meu Partido cruza aquela
caravana de alegrias, de foguetes c de galas, conduzindo o corpo
inanimado do Presidente da Câmara de Cariacica.
Cruzaram-se, a esta hora, em Vitóriu, as duas caravanas: a do
Senhor Presidente da Repúb1ica, alegre, cheia de festas e de galas c,
ao cspocar dos foguetes, comemorando u presença honrosa de Sua
Excelência na nossa capital; a nossa, conduzindo o corpo inanimado
do ilustre Presidente da Çüm;tra ~I unidpal de Cariacica,. AntÓnio
Leandro dàt_ilva, que, ceif:t.do ontem il noite, a esta hora se agasalha
na terra gen"\osa do municfpio que representou nu Câmara, por oito
anos sucessivamente.
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no bruxulear das lâmpadas desta sala, quero prestar a minha homc·
nagcm ao ilustre Presidente, morto aos 39 anos, Presidente da Câ·
mara Municipal de Cariacica, nos arredores de Vitória, e um dos
grandes munic!pios da representação do MDB.
Quero, daqui do Planalto, levar à sua fam!lia, à sua viúva c aos
seus sete inconsolávcis filhos, o testemunho da minha admiração, do
meu respeito e do meu pesar.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vra ao nobre Senador José Lindoso.

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os pronunciamentos que temos feito no Senado Federal a favor
da implantação da Justiça Agrária têm repercutido largamente, no
mundo jurídico e pontico do País.
Dentre as provas de apoio que estamos recebendo, quero des·
tacar a da Associação Latino-Americana de Direito Agrário, com
sede no Rio de Janeiro.
Esta entidade de prestígio continental, no dia 13 de maio descubro na data certa força simbólica- dirigiu aos seus associados
a seguinte:
MENSAGEM AOS AGRARISTAS

se arrastam no complexo processo judicial: "Em procedimento singelo, de rápida tramitação, em prazos deter·
minados, seriam apreciados, em instância 6nica, os disSidios
para cuja solução se eliminassem garantias da instância ou
que não comportassem medidas de coerção" (Relatório do
STF, tópico 20).
S. A Associação Latino-Americana de Direito
Agrário, outras entidades agraristas c estudiosos cm carátcr
individual do nosso Páts, ·vêm defendendo a necessidade da
instituição de uma justiça agrária. Dessa forma, endossa o
antcprojcto de lei, encaminhado ao Senhor Ministro da
Agricultura, em junho de I969, pela Comissão Especial por
ele designada, cm Portaria nv 322, de 6 de outubro de 1968, c
integrada por representantes do Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, Secretaria da Economia do antigo Estado
da Guanabara, Confederação Nacional da Agricultura e
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.
6. Historicamente, referenda uma posição que desde
1956 é sustentada pela Sociedade Nacional da Agricultura,
que preconizara "juntas de conciliação c tribunais rurais",
cm primeira c segunda instâncias. O ponto de vista sempre
sustentado pela ALADA tem sido a criação de um órgão de
natureza judiciária. Mas nada impede, em face das circuns·
tãncias, que acatemos a solução intermediária, equivalente à
criação de órgãos pára-judiciàis, como etapa da fórmula de·
linitiva a que aspiramos.
7. Além das manifestações de vários congressos
jurídicos, no plano nacional c internacional (Conferência da
Ordem dos Advogados do Brasil c Congresso da Federação
lntcramcricana de Advogados, esta realizada no Rio de Ja·
nciro cm I973), merece registro especial a da Comissão
Pontificia Justiça c Paz, de 1975, sobre as condições do tra·
balho rural na Amazônia.
8. Agora, uma grande oportunidade se oferece para
que se torne realidade essa aspiração dos agraristas; o
eminente Senador José Lindoso, professor de Direito Cons·
titucional na Universidade Federal do Amazonas, acaba de
tomar a honrosa incumbência de defender, nos trabalhos da
Reforma Judiciária, a instituição de uma Justiça Agrária
Especial, que e.,primirá um dos objetivos do Governo
da União no ,c.ntido da]ustiça social.
9. Entendendo que a hora é de conciliação c harmonia,
em prol da grande família agrarista brasileira, cônscia,
inclusive, de que a produção agrária representa a parcela
mais cxprcssi:va na economia nacional - esta Associação
envia-lhe a presente mensagem, concitando-o a prestar ines·
timávcl apoio à bandeira desfraldada pelo Senador José
Lindoso. Sua manifestação tanto pode ser pessoal como
influir para que entidades vinculadas à problemática agrária
também se exteriorizem por meio de mensagens junto ao Sr.
Presidente da República, Ministros de Estados, reprcsen·
tantcs no Senado, Câmara dos Deputados ou Assembléias
Legislativas; além de outras formas de sensibilizar a opinião
p6blica, através dos órgãos de informação.
Com expressões de elevado apreço, manifestamos ao
ilustre patrício nossos agradecimentos pela acolhida que dis·
pensar a esta mensagem, inspirada nos melhores propósitos
de servir ao bem comum.

I. A idéia de uma justiça agrária está ligada, por
motivos óbvios, à harmonia nas relações resultantes do uso e
posse da terra. Está ligada, por via de conseqUência, à
REFORMA AGRÁRIA na concepção democrática tão bem
definida no Estatuto da Terra, como se depreende da Expo·
sição de Motivos com que o Presidente Castello Branco justificou o Projeto de Lei nY 4.504, de 30 de novembro de I964.
Reforma Agrária na qual poderão coexistir grandes, médios
e pequenos empresários agrícolas.
2. Os ideais de uma Reforma Agrária desse tipo, em
uma sociedade pluralista, livre c que assegure oportunidades
a todos sem distinção, encontra obstáculo na dificuldade das
relações entre proprietários c usuários da terra, cuja solução
não poderá ser alcançada sob o império da justiça tra·
dicional, representada por um aparelhamento forense
complexo c formalista, incompatível com a natureza dos problemas do homem rural. Dirigindo-nos a agraristas não é
necessário aduzir mais argumentos para concluir pela con·
vcniência da instituição de uma justiça agrária especializada,
velha aspiração nacional, que poderá tornar-se realidade no
contexto da Reforma do Poder Judiciário, em curso, por ini·
ciativa do Poder Executivo e com os aplausos e colaboração
de várias e eminentes figuras representativas.
3. Valeria lembrar aqui um dos pontos da campanha
cívica do maior dos juristas brasileiros de todos os tempos, e
que ao seu ministério forense emprestou carátcr de movi·
mcnto pelo bem comum: "Uma justiça agrária e quase
gratuita à mão de cada colono, com um regime imburlávcl,
implorável, inchicanável. Toda a formafistica em pendência
entre colono c patrão i'mporta cm delonga, cm incerteza, em
prejuízo, cm desalento" (Rui Barbosa. Discurso na
Campanha Presidencial, em 1910).
4. A harmonia entre as categorias que realizam a ati·
Rio de Janeiro, I3 de maio de I976.
vidade agrícola deve resultar, antes de tudo, da conciliação
de seus interesses. E a conciliação se inscreve como um dos
ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE DIREITO
modos de exercício do poder jurisdicional no vigente Código
AGRÁRIO
de Processo Civil. Acresce que o Relatório/Diagnó'stico do
Octávio Me/lo A/varenga
Supremo Tribunal Federal sobre a Reforma do Poder Judi·
Dlretor-Execut/vo
ciário prevê a instituição de tribunais administrativos, tais
Ao ler a manifestação da Associação Latino-Americana de
como os Tribunais Fiscais, os de Previdência Social c outros,
destinados a acelerar a solução dos disSidios que atualmentc Direito Agrário, o faço pela densidade que ela empresta ao movi·
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olhando O futuro da nossa Pátria, com uma sociedade aberta, inspirada nos valores cristãos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nado mais
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de segunda-feira próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, e;n turno único, do Requerimento n9 231, de 1976, do
Senhor Senador Accioly Filho, solicitando tenham tramitação em
conjunto os Projetas de Lei da Câmara n9s 86, de 1975, e 35, de 1976,
que alteram a redação do parágrafo segundo do artigo 26 do Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941 (Lei de Desapropriação por
Utilidade Pública).

·•.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9 248, de 1976, do
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da palestra proferida pelo Senador
Accioly Filho, no Seminário sobre Modernização Legislativa e
Desenvolvimento Político.
-3Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitu·
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei da Câmara n9 III, de 1975 (n9 425-B/75, na Casa de
origem), que normaliza o crescimento de cidades com população superior a 200 mil habitantes, e determina outras providências, tendo
PARECER, sob n9 367, de 1976, da Comissão:
...... de .constituição e Justiça (audiência solicitada pela Comissão
de Economia), pela inconstitucionalidade do projeto.
·
O

SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a

sessão.
(Levanta~se a Sessão às 17 horas e 40 minutos.)

95"' Sessão da 2"' Sessão Legislativa da 8"' Legislatura,
em 14 de junho de 1976
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Lindoso - Cattete
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Helvídio Nunes
- Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Ruy Carneiro - Paulo
Guerra- Heitor Dias- Dirceu Cardoso- Roberto Saturnino Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Otto
Lehmann - Lázaro Barboza - ltalívio Coelho - Mendes Canale
- Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão- Otair BeckerDaniel Krieger- Paulo Brossard.

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.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N9S 435, 436 E 437, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 251, de 1975, "que
"Protege a música brasileira e dai outras providências".
PARECER N9 435,.DE 1976
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Dirceu Cardoso
O projeto cm estudo, de a,utoria do ilustre Senador Osires
Teixeira, visa a proteger a música brasileira através da obrigatoriedade de um índice m!nimo de execuções nas emissoras de rádio c
telcvisilo.
Tal providência viria, certamente, estimular a divulgação desse
importantrssimo veículo cultural que é a música, por onde se filtram
manifestações de rcgionalidadc e folclore, que cumpre preservar de

influências alienígcnas. Seria este um aspecto da protcção: o de
assegurar a pureza dos ritmos que provém das nossas mais ricas tradições populares.
Sobre outro aspecto, o cconômico, a protcção se estenderia ao
domínio do direito autoral, fonte inegável 'de estímulo criador,
porque significativo da recompensa a autores, intérpretes c músicos,
a maioria deles profissionais que vivem de sua arte, c contam, para
sua subsistência, única c exclusivamente com tais recursos.
~ assim que o projeto vem estabelecer a inclusão obrigatória,
nas programações diárias daquelas emissoras, de pelo menos 60%
(sessenta por cento) de músicas de autores brasileiros (art. )9), não se
computando, no percentual destinado à divulgação de música estrangeira, as clássicas e eruditas de qualquer origem (art. 2~).
Nos dispositivos seguintes, trata da aplicação de penalidades
aos infratores e do prazo para sua regulamentação. Na justificativa,
assinala, muito bem, o autor, que "a máquina publicitária de
massificação envolvida em favor da música internacional, por vezes
tende a descaracterizar os valores nacionais, as músicas inspiradas
nos nossos temas t!picos".
· Sob o ângulo de nossa competência manifestamo-nos pela constitucionalidade ejuridicidadc da proposição, com a seguinte:
EMENDA N9J-CCJ
Suprima-se ln fine do art. )9 as expressões:
" ... daquelas levadas ao ar".
Sala das Comissões, em 31 de março de 1976.- Accloly Filho,
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Leite Chaves - José
Sarney - Henrique de La Roc:que - Hehfdlo Nunes - Heitor Dias
- Nelson Carneiro- ltallvlo Coelho.
·
PARECER N9 436, DE 1976
Da Comlssio de Educaçio e Cultura
Relator: Senador Arnon de Mello

De autoria do eminente Senador Osires Teixeira, o projeto em
exame, com o objetivo de "proteger a música bràsileira", determina
que as emissoras de rádio e televisão incluam obrigatoriamente em
suas programações diárias, pelo menos 60% de músicas de autores
brasileiros, niio se computando, no perccntual.de músicas estrangeiras, as clássicas e eruditas de qualquer espécie.
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multa ao definitivo cancelamento da autorização de seu funcionamento, nos casos de descumprimento daquela determinação.
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A proposição reproduz, mutads mutandla as mesmas disposições
contidas no Projeto n9 40, de 1973, de iniciativa do ilustre Senador
Adalberto Sena, ao qual, por sua vez, foi anexado outro semelhante,
oferecido na Câmara dos Deputados, obrigando as emissoras de
rádio e televisão a apresentarem cm suas programações um percentual mínimo de 50% de música popular brasileira. percentual este
que poderia elevar-se a 70%,já que incluía versões musicais de outros
pafses.
Esta Comissão, acolhendo o Parecer n9 206, do ilustre exSenador Milton Trindade, manifestou-se pela rejeição dos referidos
projctos.
São daquele parecer as seguintes apreciações no mérito, dos
citados projetos:
"Nào padece dúvida que, em principio, é de merecer
aplausos irre.~tritos qualquer iniciativa que se proponha esti·
mula r as manifestações artfsticas nacionais, devendo-se desta·
car, entre elas, as produções musicaiS' por serem as que mais
sensibilizam o gosto popular, notadamente dos jovens.
Todavia, será o critério adotado pelo projeto o mais indicado
para se atingir aquele objctivo? A medida proposta, fixando
de maneira tão drástica um percentual tiio elevado de
músicas brasileiras nos programas musicais, não estará
violentando o direito de escolha, c, conseqUentemente, atcn·
tando contra o gosto c a preferência estética de milhares de
ouvintes c telespectadores? E que dizer das múltiplas dificuldades de natureza técnica de não pequena monta, no tocante
à regulamentação dos meios de controle dessa providência?
Acresce que não poucas emissoras brasileiras de rádio fun·
cionam ininterruptamente. Como, então, pinçar, criteriosamente, músicas de boa qualidade, para preencher em tanto
tempo de transmissão, tendo de apresentar um repertório
obri!;atori:~mcntc nucional de 2/3 do total das músicas programadas?
Além disso, importa relevar que a radiodifusão brasileira atravessa uma fase de apreciáveis aperfeiçoamentos
têcnicos, onde a estereofonia, a alta fidelidade e a freqUência
modulada se apresentam como fatores importantíssimos na
melhoria da reprodução c qualidade de som.
Se forem cfctivadas us medidas que o projeto preconiza,
irromper-se-i!, fat:tlmente, um gritante descompasso entre u
sofisticação de equipes técnicas c a qualidade de gravações
que em grande parte, infelizmente, não é: das melhores.
Por outro lado, há emissoras de rádio que consagraram
mais de um terço de sua programação diária com a transmissão da chamada música erudita.
Como seria possível a essas emissoras elaborarem •tm
repertório maciçamente nacional, de qunlidacie artística tlio
elevada como a que eles apresentam no setor clássico?
Ocorre, ainda, que a música, como toda manifestação
artística, tanto de origem erudita como popular, apresenta
fases de maior ou menor criatividade.
Ora, cronometrar um tempo mínimo .para sua audição,
será o mesmo que nivelar por baixo a sua qualidade.

Entendemos, com a devida vênia do ilustre autor da proposição, que assuntos como esses, por sua natureza condicionados a valorações subjetivas e subordinados às oscilações de
criatividade artística, não devem circunscrever-se a elementos
estranhos a esses aspectos.
O de que precisa a música brasileira, cujos níveis de pr(.
ferência, nas grandes paradas de sucesso, são dos mais altos
dentro e fora de· nossas fronteiras, é muito menos de medidas
protecionistas e muito mais de estímulos à sua livre
expressão."
Ocorre, por outro lado, que o projeto em apreço está inteiranieryte superado, vez que seus objetivos já foram plenamente atendidos pelo Decreto n9 50.929, de 8 de julho de 1961, ao estabelecer,
cm seu art. 59 e seus parágrafos e no art. 69 e seu parágrafo único, que
50% das músicas executadas nas programações radiofônicas sejam
nacionais.
Pelos motivos expostos, e em consonância com o último pronunciamento desta Comissão de apoio ao Parecer n9 566, de 1975, do
eminente Senador Paulo Brossard, somos pela rejeição do presente
projeto,
Sala das Comissões, em 6 de maio de 1976.- Henrique ile La
Rocque, Vice-Presidente, no exercfcio da Presidência - Amon de
Mello, Relator- Adalberto Sena,· com restrições - Ruy SantosPaulo Bro111rd - Otto Lehmann.
PARECER N9437, DE 1976
Da Comissão de Finanças
Relator; Senador Mattos Leio
O Projeto de lei em exame, de autoria do ilustre Senador Osires
Teixeira, visa a proteger a música brasileira, obrigando as emissoras
de rádio e televisão a incluir em suas programações diárias 60% (sessenta por cento) de músicas de autores brasileiros.
Ao justificar o projeto, afirma seu autor:
"A proteção à música brasileira é uma necessidade.
Vivendo de direitos autorais, o autor e o músico brasileiro
precisam da divulgação como incentivo. Uma das fórmulas
desse incentivo é criar essa obrigatoriedade.
Ademais, a máquina publicitária de massificação desen·
volvida em favor da música internacional, por vezes tende a·
descaracterizar os valores nacionais, as músicas inspiradas
nos nossos temas típicos."
Examinando a matéria, a douta Comissão de Constituição e
Justiça concluiu pela constitucionalidade e juridicidade da proposição, oferecendo emenda para excluir a expressão "daquelas
levadas ao ar" do artigo (9 do projeto.
A Comissão de Educação e Cultura acolheu parecer do ilustre
Senador Arnon de Mello e opinou pela rejeição do projeto.
Outras iniciativas parlamentares já buscaram o mesmo objetivo,
tendo sido rejeitadas.
Com relação ao presente projeto, cabe lembrar que o Decreto n9
50.929, de 8 de julho de 1961, determinou que 50% (cinqUenta por
cento) das músicas executadas nas programações radiofônicas sejam
nacionais.

-371Merecem aplausos as iniciativas que promovam a proteção das
manifestuções artísticas em nosso País, entretanto, já existe dis·
ciplina legal para a matéria proposta.

do art. 66 da Lei nv 4.728, de 14 de julho de 1965, com a redação que
lhe deu o Decreto-lei .nv 911, de 19 de outubro do mesmo ano, a
seguinte redação:

Por estas razões, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do
Senado nv 25 I, de 1975.

"A alienação liduciária somente se prova por escrito e sc:u ins·
trumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfil·
me, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio das
partes contratantes, sob pena de não valer contra te.rceiros, e
conterá, alí:m de outros dados, os seguintes", etc ....

Sala das Comissões, em 10 de junho de 1976. - Amaral
·Peixoto, Presidente - Mattos Leio, Relator - Jessé Freire Mauro Benevldes - Ruy Carneiro - Roberto Saturnlno - Benedito
Ferreira - Saldanha Derzi -· HelvÍdio Nunes - Henrique de La
Roc:que.
PARECERES Nvs 438, 439 e 440, de 1976

Voto

Sobre o Projeto de Lei do Senado nv 173 de 1974, que "dai nova
redaçio ao § 19 do art. 66 da Lei nv 4.728, de 14-7-65, que.
disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o
seu desenvolvimento".
PARECER N9,4J8, DE 1976
Da Comissio de Constltuiçio e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Recentemente desarquivado por iniciativa de seu eminente autor, o ilustre Senador Magalhães Pinto, vem ao exame desta
Comissão o Projeto de Lei do Senado nv 173/74, que dá nova redação ao parágrafo IV do art. 66 da Lei nv 4.728, de 14 de julho de
19~5, que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para
o seu desenvolvimento".
Dito parágrafo dispõe:
"A alienação liduciária em garantia somente se prova porescrito, e seu instrumento, público ou particular, qualquer que
seja o seu valor, cuja cópia será arquivada no registro de tí·
tulos e documentos, sob pena de não valer contra terceiros,
conterá o seguinte":
O art. 66 do Decreto-lei nv 911, que deu nova redação ao mesmo
artigo da Lei nv 4.728, de 14 de julho de 1965, reza, em seu § 1v:
"A alienação liduciária em garantia somente se prova por
escrito, e seu instrumento, público ou particular, qualquer
que seja o seu valor, cuja cópia será arquivada no registro de
títulos e documentos, sob pena de não valer contra terceiros,
conterá o seguinte":
Firmou-se, assim, que o domicílio do credor era o competente
para o registro do instrumento. Eis que a Lei nv 6.01 5, de 31 de dezembro de 1973, a entrar em vigor a 19 de janeiro de 1976 (Lei dos Registres Públicos), dispõe em seu art. 130:
"Estão sujeitos a registres no Registro de Títulos e
Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros:
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§ 59 Os contratos de compra e venda, em prestações, com re·

serva de domínio ou não, qualquer que seja a forma do que se
revistam, os de alienação ou de promessa de venda referentes
a bens móveis e os de allenaçio fiduclária.
Art. 131. Dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data de sua
assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos arts.
128 e 130 serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estes em circunscrições territoriais
diversas, far-se-ai o resistro em todas elas".
'
Vê o ilustre Senador Magalhães Pinto "um descompasso" entre .
as duas disposições. Unia exige o registro do instrumento no domicilio do credor, outra nos domicilies do credor e do devedor.
Dai o Projeto de Lei do Senado nv 173/74, que, procurando
harmonizar os textos que lhe parecem connitantes, sugere para o§ ]v

A mim não sobressaltam os mesmos temores que inquietam ao
eminen-te representante mineiro. Ainda que se tratasse de leis da mes·
ma hierarquia, haveria de prevalecer a última. E esta seria, cronolo·
gicamente, a dos Registres Públicos, de 31 de dezembro de 1973, posterior não só à Lei nv 4.728, como ao Decreto-lei nv 911. E o§ 19 do
art. 29 da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei nv 4.657, de
4 de setembro de 1942) dispõe que "a lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o decl!lre, quando seja com ela incompatível
ou quando regula inteiramente a matéria de que trata a lei anterior".
f: regra de hermenêutica, que a Introdução ao Código Civil, de 1916,
inclulra como art. 49, que "a lei só se revoga, ou derroga por outra
lei; mas a disposição especial não revoga a geral, nem a geral revoga
a especial, senão quando a ela, ou ao seu assunto, se referir, alterandoa explicita ou implicitamente".
Ocorre, entretanto, que a alienação liduciária, de recente vigência em nosso Direito, possui lei própria, e quem a manuseia, por toda
a imensidão de nosso País, nem sempre terá à mão a Lei dos Regis·
tros Públicos, ou nela descobrirá, em seus arts. 130 e 131, a
afirmação de que necessário será o registro do instrumento nos
Registros de Títulos e Documentos, seja do credor, seja do devedor.
Age, pois, com elevado senso de cautela o Projeto, quando escla·
rece esse aspecto relevante para terceiros, além, de passagem,
possibilitar, não só a cópia, mas também a microtilmagem do ins·
trumento.
O debate teórico não serve ao interes.se dos que se valem de tal
instituto. Bom será que a lei, que a ele se refere, seja clara, sem
necessidade de remissões a outros instrumentos legais, evitando
prejuízos para outros alheios ao negocio jurídico.
Por essas razões, meu voto é pela aprovação do Projeto
constitucional ejurídico.
Sala das Comissões, em 19 de novembro de 1975. - Accioly Fi·
lho, Presidente- Nelson Carneiro- Relator- Henrique de La Rocque- Dirceu Cardoso - ltalfvlo Coelho- José Lindoso - Hetvrdio
Nunes- Leite Chaves.
PARECER Nv 439, DE 1976
Da Comlssio de Economl!l
Relator: Senador Jarbas Passarinho
O projeto de lei, apresentado pelo eminente Senador Magalhães
Pinto e cujo desarquivamento foi por ele requerido em 13-10-75,
dispõe que o parágrafo 19 do art. 66 du Lei nv 4. 728, alterado pelo
Decreto-lei nv 911, de 19 de outubro de 1969, terá a seguinte redução:
"Art. 66 ....... , ................................. .
•.•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • •

§ 19 A alienação liduciária somente se prova por escrito
e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o
seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou
microfilme, no Registro de Tltulos e Documentos do domicilio das partes contratantes, sob ]1ena de não valer contra
terceiros, e contará, ulém de outros dados, os seguintes:"
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-3722. A Lei n~ 4. 728, de 1.4 de julho de 196S, mcncionda na propo·
sição, segundo o texto do Decreto-lei n' 911/69, que lhe deu nova
forma, determina no seu artigo 66, que:

13. O projeto visa, pois, na ordem de idéias do texto justificador, "por fim à antimonia existente entre os dois textos legais,
harmonizando-os, a fim de que nilo possa haver qualquer dúvida de
interpretação
e, em conscq!Jência, nenhum direito ou interesse legi"Nas obrigações garantidas por alienação fiduciária de
timo
possa
ser
lesado".
bem móvel, o credor tem o domlnio da coisa alienada, até a.
14. Encaminhado pela Presidência às Comissões de Constiliquidação da divida garantida."
tuição e Justiça, de Economia e de Finanças- houve pronunciamen3. Seguem-se dez parágrafos, detalhando c complementando o to da douta Comissão de Constituição e Justiça, em 19 de novembro
de 1975, considerando oprojcto constitucional ejurldlco.
que está fixado no caput do artigo.
IS. Antes, porém, de chegarmos às nossas próprias considera4. O Autor do projeto justificou-o, alinhando argumentos
diversos que procuremos resumir, para a necessária compreensão ções, cabe incluir referência à opinião cxtcrnada sobre a medida de
dos objetivos finais colimados.
que trata o projeto, em texto emitido pela Associação dos AdvoS. O texto justificador começa por dizer que "o instituto da gados de São Paulo, com data de 7 de fevereiro de 197S, encaalienação fiduciária foi recentemente introduzido na legislação brasi- minhado ao Senador Magalhães Pinto c ora anexado ao documentáleira. O legislador se inspirou no tnat recelpt do direito anglo-amcri- rio do projeto,
cano, certamente convencido de sua utilidade, sobretudo para maior
16. O documento citado, cuja importância decorre, justadinamização do comércio interno".
mente, da autoridade c da respeitabilidade do Órgão classista de
6.
a seguir, lembrado o conceito dado a alienação fiduciária onde procede, faz sucinto histórico das razões que explicam a proposição c, na sua parte final, substantiva, diz o seguinte:
pelo professor Arnald Wald:

a

"Para assegurar melhor as garantias ao crédito dircto ao
consumidor, concebeu-se a alienação fiduciária como operação não tributada, na qual o devedor (alienante fiduciário)
adquire o bem que é: revendido fiduciariamentc ao financiador, ou seja, à instituição financiador, ou seja, à instituiçilo financeira (adquirente fiduciário).
Caracteriza-se a alienação fiduciâria pelo fato de consti·
tuir, em favor da instituição financeira, uma propriedade
resoluvel c onerada com encargo.
· Por sua vez, o devi:dor é: um possuidor com as responsabilidades do depósito (art. 66 § 2•). que se apresenta como
uma espécie de promitente comprador, cuja aquisição da
propriedade depende de condição suspensiva, que consiste no
pagamento integral do preço."
7. Comenta. que, cm face desse conceito, as responsabilidades
do devedor como depositário são seYeru (o grifo é nosso) c o não
cumprimento das obrigações assumidas pode acarretar-lhe inclusive
a prisão.
8. Cita, ilustrando a afirmação, Acórdão do Supremo Tribunal Federal ligado a um pedido de babeu corpuscm que funcionou
como Relator o então Ministro Aliomar Baleeiro, no qual está dito,
no modo seco e conciso da linguagem dos tribunais que ...
"~ legitima a prisão de devedor fid uciãrio que, constituldo depositário, nllo restitui o objc:to do contrato."

c

9. Alude, cm seq!Jência, a outro aresto frisa que "essas deci5Ões constituem reiteração de outras ... há uniformidade na jurisprudência".
IO. O comentário que segue é que tudo isso mostra grave
responsabilidade: do devedor fiduciante. Dai, a lei determinar o registro do instrumento que formaliza a alienação fiduciária, para conhc·
cimento de terceiros. Elimina-se a possibilidade do interessado alegar boa fé c, ao mesmo tempo, assegura-se no registro, o necessário
elemento informativo, "a fim de evitar a fraude de que seriam vitimas de pessoas menos escrupulosas".
I 1. Observa, então, o ilustre Autor do projeto, existir no caso
"um fato que merece ser corrigido e que constitui a razão de ser deste
projeto". Explica haver dlsé:repincla em dois diplomas legais distintos, que regem o mesmo registro.
12. O§ J9 do art. 66 da Lei n' 4.728/7S, exige o registro somen·
te no Cartório de Registro de Tltulos e Documentos do domicilio do
credor. A nova Lei dos Registras Públicos (Lei n' 6.0JS, de 31 de
dezembro de 1973), exige o mesmo registro nos Cartórios dos domi·
cllios das partes contratantes. O que vem a significar que, se tais
partes tiverem domicilias diversos, estarão obrigados ao registro cm
todos eles, de conformidade com o art. 130 da citada lei n' 6.0JS.
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"3 - A alteração parece-me recomendável c é nesse
sentido o meu parecer.
4- Antes que seja levado a registro o contrato de alienação fiduciária cm garantia é somente "titulo de constituição da propriedade fiduciária, que ainda não nasceu, porquanto o seu nascimento depende do competente registro desse titulo" (José Carlos Barbosa Moreira, "Da Alienação
Fiduciária em Garantia", 1973, pág. 1972).
·
Em assim sendo, a importância do registro recomenda,
como forma de melhor tutela à propriedade fiduciária, assegurando a sua opinibilidadc erga omnes, a duplicidade
daquele registro na hipótese de domicilias diversos dos
contratantes.
S - Todavia, se tal não bastasse, o certo é que o novo
ordenamento dos Registras Públicos (Lei n' 6.01S, de 31-12·
73) cuja entrada cm vigência está próxima, previu que, nessa
hipótese de contratos de alienação fiduciâria c outras,
"quando residem estas (as partes contratantes) cm circunscrições territoriais diversas, far-sc-á o registro cm todas elas"
(art. I31, caput)
A supcrvcniência da nova lei implicaria na automática
revogação da anterior, pelo que a simples aplicação do
art. 2' da Lei de Introdução resolveria a eventual dúvida.
Seja como for, cm alguns casos, -c esse é um deles - a
corrcção do texto anterior redundaria numa melhor aplicação do ordenamento, sem as omissões que poderiam surgir
da dcsatcpção à lex posterlus."
17. Chegando ao término da parte cxpositiva deste estudo c
atentos, exclusivamente, aos aspectos econômicos da medida proposta c suas eventuais implicações, diremos que a modificação sugerida
nio atinge o instituo da alienação fiduciária na sua asscncialidade e
na sua sobrevivência. Refere-se, apenas, a um detalhe de sua proccssualistica, com vistas à maior eficácia do próprio instituto, observamos.
18. A questão fundamental, no caso, consiste - c seria quase
dispensável dizê-lo - cm identificar a utilidade, a nocividade ou a
inocuidade da alienação fiduciária.
19. Reconhecemos, sem hesitação, sua característica de
utilidade. Cria, por assim dizer, um modus faclendl, sem riscos, para
a desejável dinamização de uma larga faixa de comércio - aquela
cm que são transferidos à mão do consumidor os bens de consuaoo
duráveis, já produzidos cln larga escala no Pais c que não podcrlllm
ficar sem mercado. ·
20. Toda a economia nacional, de algum modo, se beneficia
com a manutenção, em alto ritmo, do fluxo de mercadorias entre os
que as produzem c os que as consomem. Quando o mercado se mo-
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'- 373vimcnta; quando os pátcos ou os depósitos das fábricas oilo se
congestionam com os estoques acumulados - isso vem a significar
que essas fábricas prosseguirão na sua linha de produção, sem o pcri·
go de um impasse c de uma insolvência.
'
21. Se as indústrias - o sctor secundário da economia mantêm, ou maximizam, volume de produção compatlvcl com o
investimento que representam c com a capacidade que possuem, isso
vem a traduzir-se cm maior solicitação sobre os fornecedores de insu·
mos, alguns deles, inclu!dos no sctor primário da economia nacional.
. Haverá, pois, mais trabalho para mais gente c, quanto tal ocorre, on·
de ocorrer, também o setor terciário da economia- o dos serviçosnotadamentc a estrutura bancária, se beneficia, se auto-alimenta, se
expande.
22. Resumindo, diremos, em outras palavras, que medidas ou
institutos jur!dicos que; estimulem a produção c ativcm o consumo
revestem-se de indiscut!vel efeito multiplicador que, cm última ins·
tância, faz-se presente, de uma forma positiva, no PNB.
23. ~ claro que toda a mecânica c o próprio elenco total de
objetivos assinaladores do equil!brio c da saúde de uma economia
nacional não se resumem no que acabamos de dizer. Existem outros
múltiplos fatores atuantes c outras metas desejáveis que, todavia,
escapam ao limitado tema para o qual dirigimos, agora, nossas atcn·
ções.
24. Cabe aos órgãos técnicos, planejadorcs da pol!tica Econô·
mica Nacional - uma pol!tica, é claro, sujeita à chancela do Lc·
gislativo -opinar sobre a conveniência ou sobre a oportunidade de
expandir ou de conter o consumo. Mas, considerando-se, estrita·
mente, as finalidades reais do instituto da alienação fiduciária c, a
partir daí, a conveniência de aperfeiçoar a estrutura legal que o disciplina reconhecemos que qualquer esforço nesse sentido é válido c
atende, por isso mesmo, ao interesse público.
25. Acreditamos, cm face do exposto, que o presente projeto
situa-se no modesto - mas, básico-plano do indispensável ajusta·
mente no formalismo legal vinculado ao instituto cm referência,
para que ele melhor atenda, quando utilizado, a seus fins reconhecidamente úteis, de um ponto de vista cconômico. Faz-se, no caso,
como parece haver ficado claro, somente uma necessária correçio
em ponto onde a legislação pertinente à matéria é conflitantc,
redundante, obscura.
Assim, no estrito ângulo de análise reservado a este Órgão
Técnico, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n9
173, de 1974, que "dá nova redação ao§ 19 do art. 66 da Lei n9 4.728,
de 14·de julho de 1965, que disciplina o mercado de capitais c
estabelece medidas para o seu desenvolvimento".
Sala das Comissões, em 12 de maio de 1976.- Renato Franco,
Presidente em exercício - Jarbas Passarinho, Relator- Ruy Santos
- Roberto Saturnlno - Franco Montoro - Jessé Freire - Paulo
Guerra.
PARECER N9 440, de 1976
Da Comlssilo de Finanças
Relator: Senador Mattos Leilo
O projeto de lei sob exame, de iniciativa do eminente Senador
Magalhães Pinto, pretende dar nova rcdação ao§ 19 do artigo 66 da
Lei n94,728, de 14 de julho de 1965.
Justificando a proposição, depois de referir-se à. legislação
vigente e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, enfatiza o
autor:

Ao passo que a nova Lei dos Registres P6blicos (Lei n9 6.015,
de 31 de dezembro de 1973), impõe o mesmo registro nos Cartórios dos domiCílios das partes contratantes. Isto significa
que, se tais partes tiverem domiCílios diversos é obrigatório o
registro cm todos eles.~ o que está escrito nos artigos 130 §59
c 131 da Lei dos Registres Públicos:
"Art. 130 Estão sujeitos a registres no Registro de
11tulos c Documentos, para surtir efeitos cm relação a
terceiros:
•••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 59 Os contratos de compra c venda, cm prestações,
com reserva de domiCilio ou não, qualquer que seja a forma
de que se revistam, os de alienação ou de promessa de venda
referentes a bens móveis c os de alienação fiduciária."
"Art. 131. Dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data de
sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos
artigos 128 c 130 serão registrados no domiCilio das partes
contratantes c, quando residam estas cm circunscrições territoriais diversas, far-sc-á o registro cm todas elas."
4 Dos textos transcritos, emerge clara a evidência de
que há um descompasso entre o disposto no§ 19 do art. 66 da
Lei n9 4. 728, que só exige o registro no Cartório do domiCilio
do devedor, c a Lei dos Registres Públicos, que torne obriga·
tório o registro nos domiCílios das partes contratantes,
quando diversos.
Este projeto visa por fim à antinomia existente entre os
dois textos legais, harmonizando-os, a fim de que não possa
haver qualquer dúvida de interpretação c, cm consequência
nenhum direito ou interesse legítimo possa ser lesado."
Em seu parecer, a douta Comissão de Constituição' c Justiça,
após analisar a matéria sob o ângulo jurídico, opinou pela aprovação
do projeto por constitucional cjur'idico.
Na Comissão de Economia a proposição foi examinada em seus
aspectos económicos, tendo seu parecer sido pela aprovação do
projeto.
Realmente a Lei de Registres Públicos, que entrou em vigor a J9
de janeiro de 1976, estabeleceu que, na hipótese das partes contratan·
tcs residirem cm circunscrições tcrritorias diversas, far-sc-á o
registro cm todas elas.
Já a Lei n94,728, de 14 dcju1ho de 1965, com a rcdação que lhe
deu o Decreto-lei n9 3.911, de 19 de outubro de 1965, referiu-se ao rc·
gistro no domicnio das partes contratantes.
Existe, de fato, a discrepância cm duas leis distintas, que regu·
Iam o mesmo registro.
A interpretação do jurista daria prevalência a lei posterior, qual
seja a Lei de Registres Públicos, em face da Lei de Introdução ao
Código Civil- Decreto-lei n94,657, dc4 de setembro de 1942.
No entanto, a alienação fiduciário possui lei própria, e aí encontramos o mérito da proposição que busca eliminar a antinomia exis·
tente entre os referidos textos legais, tornando-os harmôn'icos e evitando dúvidas de interpretação, que gerariam, em consequência, le·
são a direito ou interesse.
A correção proposta é de toda a conveniência, por resultar na
melhor aplicação do ordenamento jur'idico. Uma só lei - a da alie·
nação fiduciário - preverá como deve ser feito o registro do con·
trato, facilitando o trabalho dos que se utilizam desse instituto,
recém-trazido para o nosso Direito.
·No âmbito da competência regimental da Comissão de Finan·
ças, nada temos a opor ao Projeto de Lei do Senado n9 173, de 1974,
e, ante as razões apresentadas, opinamos pela sua parovação.

"Ocorre, entretanto, um fato que merece ser corrigido c
que constitui a razão de ser deste projeto.
~que há discrepância em duas leis distintas, que regem o
Sala das Comissões, em 10 de junho de 1976. - Amaral
mesmo registro.
Peixoto, Presidente - Mattos Leio, Relator - Jessé Freire De fato, a redaçilo atual do § 19 do art. 66 da Lei n9 Mauro Benevldes - Ruy Carneiro - Roberto Saturn1no - Benedito
4. 728, de 1965, exige o registro apenas no Cartório de Ferreira - Saldanha Derzl - Helvfdlo Nunes - Henrique de La
Registro de 11tulos e Documentos do domlc11lo do credor. .Rocque,
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Finalmente, comina com diversas sanções os infratores dus me·
didas
que preconiza.
Da Comlssio de Finanças, sobre o Projeto de Lei do SenaNos
expressos termos do Código Penal em vigor, é vedada 11
9
do n 20, de 1973, que "revoea os arts. 39 e 49 do Decreto-lei n9
389, de 26 de dezembro de 1968, que "dlspae sobre a nrlfica- revelação, sem justa causa, de segredo do qual se tenha ciência em
çio Judicial de Insalubridade e perlculosldade e d' outras pro- razilo de funçilo, ministério, oficio ou profissão, c cuja revelação
possa produzir dano a outrem (art. IS4).
vidências".
Evidentemente que a denúncia das doenças de notificação
Relator: Senador Ruy Carneiro
compulsória, a que se refere a lei substantiva, exccpcionaliza o
O presente Projeto de Lei do Senado, de autoria do Excelentls· preceito do segredo médico, o mesmo ocorrendo com os casos em
simo Senador Nelson Carneiro, objetiva revogar os arts. 39 e 49 do que a revelação se escuda cm justa causa ou em que possa produzir
Decreto-lei n9 389, de 26 de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a dano a terceiro.
O segredo médico, do ponto de vista ético:social, constitui, sem
verificação judicial de insalubridade e periculosidade e dâ outras
dúvida, o verdadeiro cstalilo por que se mede a correspondência da
providências".
Regimentalmente, entendemos não competir à Comissi!o de· confiança que a sociedade deposita na classe médica c na dignidade
Finanças opinar sobre a matéria, a não ser que se. admita sua inci- dos seus integrantes. O criminalista Flamlnio Fávero considera-o,
dência na ampla hipótese do item VIl do art. I08 do nosso Regi- "O esteio c a coluna mestra de toda a deontologia profissional".
Na realidade, os médicos fazem parte de uma categoria de confi·
mento Interno. Nesse caso, seriam c:Jtaminadas as repercussões na
dente
necessário. Ora, os confidentes necessãrios, ao contrário dos
despesa dos órgãos da administração direta ou indireta, possivelmente derrotados na justiça trabalhista, em demandas que versem confidentes escolhidos, são impostos por circunstâncias especiais.
Não têm eles, muitas vezes, outro meio de provar sua honradez,
sobre insalubridade ou periculosidade.
Contudo, atendendo ao requerimento de audiencia devemos senão no fato de serem membros de uma classe que a sociedade está
dizer que a emenda supressiva da Câmara dos Deputados, habituada a considerar digna e rcspeitãvel, nela depositando irres·
subtraindo o art. 4' do Decreto-lei n• 389/68 da revogação proposta trita confiança.
A medicina é uma "profissão irrecusável" e seus cultores
no presente Projeto de Lei, não pode prosperar.
inspiram
confiança aos clientes, ainda quando desconhecidos, pelo
. ~mbos os artigos do Decreto-lei n• 389/68, são inconstitu·
c•onn1s, como reconheceram as doutas Comissões que jã se simples motivo de sua investidura profissional. Silo eles procurados,
para confidentes, vendo, no grau que exibem, o penhor implfcito de
pronunciaram sobre a proposição.
que
não desmerecerão o compromisso assumido ao receberem a
. Ocorre que o art. 49 do citado Decreto-lei - exatamente o que
missão de cuidar dos doentes. Donde, a confiança, não é pessoal,
fo1 excluído da medida pela emenda aqui examinada - está
derrogado pela declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tri· mas da classe que representam. Mesmo· os que perfilham a orien·
bunal Federal, confirmada pela Resolução n• 4S/12, do Senado, que tação de um segredo médico restrito, admitem este fato.
Estamos, qu~ a revelação da guarda do segredo médico só
determinou a suspensão de sua execução.
Ora, se o an. 49 já está derrogado por inconstitucionalidade dirime a criminalidade quando o sigilo importar mal maior para ter·
ceiros, afetar a vida ou lesar direitos de outrem. ~o que tem assento
declarada pela Suprema Corte, impõe-se sua revogação.
na lei c na ética. Não, há porque pormenorizar o estudo desse
Ante o exposto, somos pela rejeição da emenda da Câmara dos
preceito contido no citado artigo IS4 do Código Penal vigente.
Deputados, mantido o Projeto na sua forma original.
Silo do grande mestre brasileiro Francisco de Castro, estas notá·
Sala das Comissões, em 10 de junho de 1976. - Amarai
veis
palavras
de seu discurso de paraninfo, em 23 de janeiro de 1897
Peixoto, Presidente- Ruy Carneiro, Relator- Mauro BtneYides(ln
"Discursos",
Rio, 1902), alusivas ao segredo médico: " ...
Jes.W Freire - Maltos Leio - Benedito Ferreira - Roberto Saturnlno - Saldanha Derzl - Helvldlo Nunes - Henrique de La observai-o, diz ele, em todas as emergências; sobreponde-o à sedução
de todos os interesses; dai-lhe uma voz superior ao grito de todas as
Rocque.
paixões, ainda quando resulte do vosso sigilo a perseguição à
inocência ou a protcção ao crime. Jamais vos esqueçais que ao
PARECER N9 441, DE 1976
segredo da vossa profissão estão congcnialmcnte associadas, desde
Da Comlss.io de Saúde, sobre o Projeto de Lei da Cimara os dias de Hipócrates, a honra do vosso ministério c a dignidade do
n9 12, de 1976 (n' 1.33S-C, de 1973, na orleem), que "dispõe vosso nome; c que esse segredo ou há de ser formal, ou se o não for,
sobre a comunh:açio ao ~~tnlço de ldentlficaçio chil de altera- não passa rã de um ·embuste grosseiro, de uma arlequinuda
çio 'trincada ou produzida em qualquer dos elementos fislcos, indecorosa, de uma farsa infamante de um homem de bem".
rotineiros, da ldentlncaçio chll, e determina outru proEstão acordes os doutrinadores em que, mesmo à luz dos ensina·
vldênclu".
mcntos da corrente partidária de um sigilo restrito, corrente, sem
dúvida, mais sedutora e atê mais razoável, a norma legal, ao lado de
Relator: Senador Adalberto Sena
sua necessidade social incontestável, subsiste c se firma por obra de
. O presente projeto, de autoria do ilustre Deputado Peixoto
um verdadeiro contrato tácito c, apenas, excepcionalmente formal
Filho, pretende obrigar os médicos, que verificarem ou produzirem entre as partes - médico c cliente - cabendo à lei apoiar essa
alteração cm qualquer dos elementos llsicos, rotineiros, da identifica- convenção.
ção civil, a registrarem o fato em seus assentamentos e denunciã-lo
André Perraud·Charmanticr, em sua obra "O segredo profis.
••o serviço de identificação civil competente, ou, quando for o caso, e
tendo cm vista esse mesmo fim, comunicá-lo à direçi!o da entidade sional, seus limites, seus abusos. Estudo teórico c prãtico" (Paris •
médica ou ao órgào público cujo serviço tenha produzido ou 1926), acentua que aquela convenção é sancionada por uma ordem
pública c que, portanto, o segredo profissional só não prevalece
verific:1do o fato.
Determina, ainda, a proposição que aquela comunicação deverã quando conflitar com outra obrigação legal "baseada cm uma ordem
ser encaminhada dentro de 72 horas, após a recuperação total do pública, absoluta ou superior".
paciente, não podendo, entretanto, em nenhum caso, exceder de 120
Como muito bem observa Flamfnio Fãvcro, por nós citado,
dias da data do atendimento no qual se verificou ou se produziu a "Acima da lei está a ética. E o médico consciencioso prefere uma pcalteração llsicu acima referida.
na a quebrar seu compromisso de grau".
E: que o preceito do segredo médico, incorporado à Lei escrita, é
O projeto obriga, também, o paciente, cm que foi produzida a
alteração, a submeter-se a nova identificação civil.
ordenança moral que remonta ao juramento hipocrático.
(i

-375Concluindo essas considerações de ordem doutrinária, entende·
mos que, do ângulo puramente moral, tudo o que seja visto, ouvido
ou deduzido no exercício da profissão ou mesmo fora, quando o seja
em virtude de conhecimentos médicos, deve ser tido como segredo. E
da guarda desse sigilo só estão isentos os médicos quando determinar
uma necessidade relevante de ordem social.
No caso do projeto em exame, obrigando os médicos a de·
nunciarem aos serviços de identificação civil as alterações flsicas, por
eles verificadas ou produzidas, cm virtude de seus cuidados profis·
sionais, estamos que não se compagina com u norma da lei substantiva em vigor, nem o recomendam os princfpios da deontologia
médica.
Cabe, ainda, relembrar que o Senado Federal rejeitou, na sessão
de 22 de agosto de 1975, o Projeto de Lei do Senado n9 69, de 1973,
de autoria do nobre Senador Vasconcelos Torres, que dispunha
sobre o encaminhamento, pelos médicos que realizauc:m cirurgia
plástica ou correção ortopédica, de fotografias c outroa elementos de
informação ao Instituto Nacional de Identificação.
A proposição não logrou aprovação por "aumentar o custo da
intervenção c quebrar o sigilo profissional". (DCN Scção II, n9 93,
pág. 3.926, de 23-08· 75).
Por todos esses motivos, esta Comissão opina pela rejeição do
presente projeto de lei.
Sala das Comissões, em 10 de junho de 1976.- Fausto Cutelo
Branco, Presidente- Adalberto Sena, Relator- Saldanha DerzJ Cattete Plabelro.
PARECER N9 443, de 1976
Da Comlllio de Tra111p0rtes Comunicações e Obras Pdbllcas, sobre o Projeto de Lei da CAawa n9 31, de 1976 (n9 632B, de 197! na Caaa de orlaem) que modiOca a redaçio do Inciso I do artlao 39, da Lei n9 6.009, de l6 de dezembro de 1973,
que "dispõe 10bre a udllzaçio e 11 exploraçio dos aeroportos,
das fadlldades i nnegaçio drea, e lU outru provldêndu".
Relator: Senador Mendes Canale
O projeto cm exame pretende alterar dispositivo da Lei n9 6.009,
de 26 de dezembro de 1973, para permitir que a tarifa de embarque,
devida pelos passageiros de transporte aéreo, seja acrescida ao pre·
ço da passagem- c não cobrada, separadamente, na hora do embarque - facilitando, dessa forma, o desembaraço nos balcões dos
aeroportos.
2. Ocorre, entretanto, que a lcgislaçilo atual não impede que
assim se proceda, tanto que a medida proposta, de indiscutfvel mérito, já vem sendo adotada, sem que haja necessidade de se modificar a
Lei n9 6.009/73.
3. Na verdade, o que pretende a proposição jã está sendo executado, tendo cm vista que as companhias aéreas, ao emitirem os
bilhetes, já fazem a cobrança dessa taxa.
4. Com efeito, o Departamento de Aviação Civil - Dt\C,
visando a simplificar o embarque de passageiros, regulamentou a
matéria através da Portaria n9 255, de 13 de agosto de 1974, com vi"
gência a partir de 19 de setembro de 1974, tendo alcançado os objc:
tivos da proposição.
5. Diz a citada Portaria, cm seu artigo 19 c parágrafos:
"Art. 19 Determinar que as Empresas de Transporte
Aéreo Regular, ao emitirem bilhete de passagem, incluam, como parcela distinta da Tarifa Aérea, o valor da Tarifa de
Embarque, levando cm consideração a natureza da viagem
do passageiro, Doméstica ou Internacional c a categoria do
aeroporto que serã utilizado pelo mesmo, respeitadas ns isenções previstas na legislação vigente.
§ 19 No caso de contratos de transporte, que impliquem na utilização de vários aeroportos arrecadadores, o to·
tal das Tarifas de Embarque serã cobrado do passageiro, de
uma só vez, por ocasião da emissão do bilhete de passngem.

§ 29 Os desdobramentos de bilhetes de pwagcns, para
modificação de trechos inicialmente estabelecidos pelos passageiros, implicarão em pagamento das Tarifas de Embarque
referentes aos aeroportos arrecadadores dessa Tarifa, que
vierem a ser utilizados.
§ 39 Para efeito dessa Portaria, serão considerados em
trânsito c conseqUentemente isentos do pagamento da Tarifa
de Embarque os passageiros em vôos de conexão e os que
escalem nos aeroportos em prosseguimento ao mesmo vôo.
§ 49 Os valores das Tarifas de Embarque referentes aos
contratos de Transporte que forem rescindidos serão
reembolsados aos passageiros pelas Empresas de Transporte
Aéreo Regular, Doméstico e Internacional, na mesma
ocasião da devolução do valor da Tarifa Aérea."

6. Acresce, ainda, salientar que se, por um lado, a Portaria
mencionada atende ao espírito que norteou o autor da proposição,
no que se relaciona a facilitar o embarque de um passageiro aéreo, o
que é por ele considerado "uma atividade extremamente complexa c
burocratizantc; por outro lado, a proposição foge, inteiramente, a
norma legal, embora sem causar prejuízos quanto a arrecadação de
Tarifa pelo DAC, ao propor, que a Tarifa de embarque, incidindo sobre cada passageiro do transporte aéreo, seja cobrada à empresa
aérea ou a quem csplore a aeronave, quando, pelo sua incidência, ela
é devida pelo passageiro que utiliza as instalações e serviços de
embarque.
7. Não cabe, portanto, essa transferência de incidência que
pretende: o autor imprimir, mesmo quando ressalva que poderá o seu
valor ser acrescentado ao preço ela passagem.
8. Aliás, esse acréscimo já se vem procedendo - como dissemos - ao ser emitido o bilhete de passagem, funcionando as
empresas aéreas simplesmente como órgão arrecadador das Tarifas
devida pelo passageiro aéreo, pela utilização dos serviços de embarque que lhe silo colocados à disposição -fato gerador da cobrança a
que está sujeito cada utilitário.
9. Ante o exposto, opina-se pela rejelçio do projeto.
Sala das Comissões, cm 10 de junho de 1976. - Alexudre
Costa, Presidente- Mendes Caoale, Relator- Roberto SaturniDoOtto Lehmann - Benedito Ferreira - Paulo Guerra - Uzaro
Barboza.

PARECER N9 444, de 1976
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 100, de 1975
(n9 312-B/75- CD), que "Inclui ligação ferroviária de Mato
Grosso na relação descritiva das ferrovias do Plano Nacional
de Viação, instituída pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de
19,73".
Relator: Senador Mendes Canale
O presente projeto, de autoria do ilustre Deputado Vicente Vuolo, inclui na relação descritiva das ferrovias do Plano Nacional de
Viação (Lei n9 5.917, de 1973) o trecho Rubinéia, SP- Aparecida
do Taboado- Rondonópolis- Cuiabá, MT, ou seja, um prolongamento da EF. 364- Santos - São Paulo - Araraquara - Presidente Vargas, conectando a Capital do Estado· de Matõ Grosso à rede federal.
Antes de nos pronunciarmos sobre o assunto, permitam-nos, nobres Senhores Senadores, tecer algumas considerações a respeito da
importãncin desta proposição, para o laborioso povo mato-grossense que, há lorigos anos, aspira ver a ligação ferroviária de São Paulo
a Cuiabá, cuja realização depende de sua aprovação, visto· que, o
trecho que se deseja incluir na relação descritiva das Ferrovias do
Plano Nacional de Viaçilo, instituído pela citada lei, terá por.diretriz
o prolongamento da antiga Estrada de Ferro Araraquarénse, num
ncréscimo de extensão de 760 km, compreendidos entre Aparecida
do Taboado c Cuiabá, ambas em Mato Grosso e esse prolongacnto,
caso mereço aprovação o presente projeto, dará a EF 364 -
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-376Presidente Vargas - Araraquara- Campinas -·Sio P"aulo Santos, com 824 km, a extcnsio total de 1.584 km.
Os estudos que vamos apresentar, no decorrer do presente relatório, tem como objctivo fazer uma anAlise conjuntural para per·
mitir um diagnóstico preliminar sobre a viabilidade tl:çnica e ccon6mica da extensão da Estrada de Ferro, antiga Araraquarensc, em di·
rcçio a Aparecida do Taboado (Mato Urouo), orientando-se atra·
vb do chapadio do leste mato-groiiiCIIJC, pusando por Caulllndia.
buscando Cuiabi.
A referida estrada, desbravadora dos sertões paulistu, cm sua
marcha para o oeste. chegou até a barranca do rio Parané, cm
Rubinéia (Sio Paulo), tendo o ponto terminal de seus trilhos a a~
nu 3 km, da margem ora represada pelo lado formado pela barrigcm de Ilha Solteira.
O Primeiro raciocínio sobre as possibilidades de extensio da
linha Araraquarense, obriga, desde logo, a uma anAlise du penpcctivas de desenvolvimento económico das regiões que seriam servidas
por ela.
Antes de entrar nesta anAlise conjuntural, vamos fazer algumas
observações que dizem respeito às estradas de ferro paulittu que
estão paradas aquém do rio Paraná, para se justificar o carâter
preferencial que damos ao eixo da antiga Araraquarense rumo a
Cuiabá.
Além desta cm referéncia, temos a antiga "Sorocabana" com
seus trilhos parados no porto fluvial de Presidente Epit!cio e a antiga
"Companhia Paulista" com seus trilhos estancados no porto fluvial
de Panorama.
Todas elas parecem estar pedindo que u transladem para terras
mato-grossenses.
Entre as linhas da "Paulista" c "Araraquarense", encontra-se o
eixo ferroviário da "N.O.B. ", (Estrada de Ferro Noroeste do Brasil),
entrando cm Mato Grosso por Jupiá, seguindo a dircçio leste-oeste,
demandando-se a Corumbá (MT), incorporando-se l estrada de
ferro Boliviana. Além de possuir um ramal que se estende a Ponta
Pori1, divisa do Brasil com o Paraguai, esta estrada atende ao grande
pólo de atraçào económica do Sul de Mato Grosso que é a cidade de
Campo Grande.
Entre os chos ferroviários da "N.O.B.", que como dissemos se
dirige ao oeste, e o eixo ferroviário da "Mogiana" que busca Goi4nia
e Brasnia, passando pelo triângulo mineiro, existe um extraordinário
vão territorial de 600 a 1.800 km de largura completamente desprovido de ferrovias.
A razio básica da auséncia deste meio de transporte, residiu por
muito tempo, numa relativa falta de garantia em termos de volume
de transporte, uma vez que, naquela época, o desenvolvimento desse
vão territorial se encontrava cm estado embrionário.
Contudo, os tempos mudaram c u condições económicas do
pais tomaram um ritmo extraordinário de pro~o. Verifica-se uma
grande marcha desenvolvimcntista para o oeste brasileiro, constituindo uma verdadeira corrida de empresários dos mais diversos ~tados,
principalmente de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul,
colonizando c desbravando as terras de Mato Grosso, Goiás c já penetrando no grande sctcntriào brasileiro.

de se estudar a implantação de uma estrada de ferro que venha
preencher esse vazio.
Esse vão territorial que atinge o leste, centro c norte de Mato
Grosso c o s_udoestc Goiano, aprescn~a um volume de transporte
bem acentuado, superando o limite mlnimo estabelecido pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro para implantação deste
sistema de transporte, como vamos discorrer, mais adiante, merecendo, de antemão, um minucioso estudo para a sua concretização.
Por uma coincidência, o prolongamento do eixo ferroviário da
"Araraquarense" passando por Rubinéia, atravessando o rio Paraná
c galgando Mato Grosso, através do Porto de Aparecida do Taboado- CuiabA, constitui aproximadamente a bissetriz do ângulo formado pelo~ eixos da "N.O.B." c "Mogiana", portanto, cortaria,
aproxl••••~· ao IDdo a úea territorial delproYida de rerroYia a
que nos referimos anteriormente.
E ainda, por outra feliz coincidência, o traçado vem atender a rc-·
giào leste, centro c norte do Estado de Mato Grosso, que se encontra
cm acentuado desenvolvimento, além de proporcionar o encurtamento de distância entre Cuiabá e a capital de São Paulo cm 380 km
sobre quillqucr outra alternativa de traçado.
Dissemos "feliz coindicência", não movidos por qualquer
impulso de ordem pessoal, que nos conduzisse a optar pelo prolongamento dessa ferrovia, mas, levados pelas excelentes condições
tl:çnicas c outras que vamos nos referir, que a torna incontestavelmente prioritária, cm qualquer discussão de viabilidade técnica c
econ6mioca, consolidando a sua posição de principal alternativa de
uma futura ligação ferroviária Cuiabá - São Paulo.
AlterudYu de Tracado FerroYiúlo Sio Paulo- Culab'

Vcjamos, agora, cm rápidas passadas, alguns comentários sobre
os eixos ferroviários da "Sorocabana", "Paulista", "N.O.B." c a
própria "Araraquarcnse".
Em relação aos eixos ferroviários da "Sorocabana" c "Paulista", por se tratar de opções mais distanciadas, pelas condições antieconomicas do seu prolongamento, não iremos tecer maiores
citações, permitindo-nos, porém, fazê-lo no tocante ao prolongamento da "N.O.B.", pelos trechos Campo Grande- Cuiabá;
Água Clara- Cuiabá; c, sobre uma possibilidade remota, Corumbá
-Cuiabá.
Quanto ao prolongamento da "N.O.B.", no trecho Campo
Grandc-Cuiabá, teria uma distância aproximada de 780 km,
passando por região de topografia acidentada. Sua dirctriz passaria
por Rio Verde, Coxim, Rondonópolis, para atingir Cuiabá. O desenvolvimento maior, a não ser Rondonópolis, que se encontra a SOO
km de distância, está ao norte de Campo Grande, nos municípios de
Jaraguari, Rochedo, Corguinho, Rio Negro, que são beneficiados pcla ferrovia, tendo Campo Grande como pólo num entrosamento
rodofcrroviârio.
A "N.O.B.", acresce salientar, é bitola de I,OOm c uma ligação
ferroviária de Cuiabâ-São Paulo, via Campo Grande, ficaria numa
distância aproximada de 1.900 km.
-Quanto ao prolongamento da "N .O.B.", trecho Água ClaraCuiabá, poder-se-ia tomar a dircçào de -capela, atendendo assim
A investida Gigante do Governo Federal de penetrar no vazio uma grande parte da área que seria da Araraquarcnse, c a sua extendesconhecido da Amazónia, atravb das estradas: Transamazónica
são até CuiabA estaria cm torno de 800 km, mas, deve-se levar cm
Cuiabá - Santarém, - Cuiabá - Porto Velho - Acre, está send~ conta que entre Água Clara c Capela, numa distância aproximada de
alvo de admiração das maiores nações do mundo c ponto de honra 250 km, é uma região sem produção, deixando Aparecida do
do povo brasileiro, na grande meta de integração nacional e esta Taboado, Paranalba, Inocência, Cassilândia c o sudoeste goiano,
penetração arrasta consigo, através dos incentivos fiscais, dentro da sem t.:r assistência c ainda com a desvantagem, já mencionada, de ser
filosofia do governo federal, grandes investimentos industriilis, agro- bitola de 1,00 m. Tem-se, todavia, de ser ressaltado que o prolonpecuários, cxtrativos vegetais c minerais acelerando um descnvol· gamento da N.O.B. teria, cm qualquer das hipóteses, um fato r imporvimcnto que se torna difTcil estimar o seu alcance cm qUinqUênios, pc- tante a ser considerado que é o que se relaciona com a não necessilos mais conceituados economistas.
dade de construção da ponte sobre o rio Paraná, isto, porém, se atenDesta forma, o vão territorial mencionado de 600 a 1.800 km, tarmos isoladamente para o custo do empreendimento, sem levarque encontrava uma razão básica para ser desprovido de ferrovia mos cm conta fatores outros que a técnica recomenda a sua obsercomo dissemos antes, encontra, nos termos atuais, uma grande razio vação.
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- Quanto ao prolongamento da N.O.B. no trecho CorumbACuiabá, embora a distância seja de aproximadamente 470 km, 6 toda uma estrada de ferro, ligando Silo Paulo (capital) a Cuiabá é o
ela dentro do pantanal mato-grossense, obrigando a um grcidc eleva- prolongamento do atual eixo da Araraquarensc, atravessando o rio
do cm média de 2,5m, o que encareceria demasiadamente a sua ParaDA cm Porto Presidente Vargas (SP) - Porto Taboado (MT),
construção, sem nos referirmos ao grande ntímcro de obras de arte por encurtar a distAncia em 420 km sobre a segunda alternativa mais
com a transposição de permanentes "corixos" c rios navegáveis, viável que seria o prolongamento da N.O.B., de Campo Grande a
inclusive o próprio rio Paraguai. A economia da região 6 predo- Cuiabá (1.900 km).
Além de ser um traçado que diminui ~nsidcravclmcntc a disminantemente o gado, não atravessa nenhum pólo de desenvolvimento c ainda possui a concorrência das vias navegáveis que, maia cedo .t4ncia entre as duas capitais, passará por uma região muito fértil de
ou mais tarde, terão de ser eficientemente aproveitadas.
grande produção agrícola c pecuária com a implantação de várias in·
Verifica-se, a priori, a sua inviabilidade económica com o agra· dllstrias, servindo também o sudoeste goiano c parte do Triângulo
vantc de ficar a distância Cuiabá-São Paulo, por ela, cm 2.200 km Mineiro c já estabelecida como "corredor de exportação", destino
ap·roximadamcntc.
Santos, a antiga estrada de ferro Araraquarcnsc é de bitola larga
Vejamos, agora, o que se observa sobre o prolongamento da an- (1,60 m), sobrepondo a da N.O.B., que é bitola de I,OOm.
tiga Araraquarcnse, passando por Rubinéia, atravcaaando o rio
Devido à natureza do terreno, este traçaao possibilitàrá um
Paraná cm Porto Taboado cm dircção a Cuiabá. O trecho seria de custo mínimo para a construção de estradas de ferro (1.600m), possi760 km da extensão entre Aparecida do Taboado atl: Cuiabá. Sua velmente não atingindo a Cr$ 1.100.000/km.
,
área de influência seriam os municípios de Aparecida do Taboado,
A Onica obra que poderá onerar esse traçado é a da ponte sobre
Paranaíba, Inocência, Cassilândia, Capela, Alto Araguaia, Alto Gar· o rio Paraná, no local já referido, que deverá ser rodofcrroviária,
ças, Itiquira, Guiratinga, Tesouro, Rondonópolia, Poxoliu, Jaclara, ·com 3.100m. de comprimento, 18,00m de largura c pilares com gaD. Aquino, Cuiabá, Cáccres, Barra de Bugrcs, Alto Paraguai, Nortc- barito .para navegação, cuja obra já foi aprovada por uma comissão'
lândia, Arcnápolis, Diamantina, Rosário Oeste c municípios nomeada pelo Ministro dos Transportes, tendo seu custo estimado
vizinhos, todos cm grande desenvolvimento.
cm 135.000.000,00 (cento c trinta c cinco milhões de cruzeiros), poObviamente é este o trajcto da estrada de ferro que melhor mn com a participação do Estado de Mato Grosso (10%), de São
consulta os interesses do Estado de Mato Grosso c que atenderá a ·Paulo (30%) c do Governo Federal (60%). Está locada sobre o rcpre·
área do sudoeste goiano, que, também, se encontra cm ritmo acelera· sarnento do lago formado pela barragem de Ilha Solteira. Neste par·
do de desenvolvimento.
ticular, permitimo-nos anexar cópias do relatório da Comissão do
O fator economia de distância é preponderante na cacolha do DNER c do oiTcio que o Governador do Estado de Mato Grosso
traçado, tendo cm vista que o comércio de Mato Grosso, principal· dirigiu recentemente ao Governador do Estado de São Paulo, sobre
mente acima do paralelo 17, é com São Paulo, tanto de importação a oficialização do compromisso da participação dos Estados para a
como exportação c o "corredor de exportação" do norte de Mato ·construção da mencionada ponte (anexos I c 2).
Grosso passa pelo leste rumo a Santos.
Dadol a-coa6mlc:oe da úea de lufluêada
Foram feitas sugestões anteriores para que se fiZCISC a extensão
da 1at11ra rerroYia
da Araraquarcnsc com destino a Cuiabá, partindo da cidade de Jales
(São Pauto), atravessando o rio Gr!'lndc cm Água Vermelha (divisa
A fim de não nos prolongarmos cm nosso relatório, vamos
de São Paulo com Minas), indo cm dircção ao Canal de São Simão demonstrar, conforme dados fornecidos pelo acordo de Classifi·
(divisa de Minas com Goiás), passando por Goiânia, entrando cm cação do Ministério da Agricultura c Secretaria da Agricultura, bem
Mato Grosso por Alto Araguaia.
como do Departamento de Economia Rural, a produção agrícola
Sabemos que de Goiânia a Cuiabá são 1.150 km c de Goi4nia dos municípios de Aparecida do Taboado - Inocência até Jales, aproximadamente, 600 km, ficando um total de 1;750 km. Cassil4ndia - Alto Araguaia - Alto Garças - Itiquira - Ponte
de estrada de ferro a ser construída c formando uma ligação de Branca- Barra do Garças- General Carneiro- TorixoréuCuiabá a São Paulo cm 2.350 km, aproximadamente.
Poxoréu- Dom Aquino- Guiratinga- Rondonópolis- Jociara
Esta sugestão perde substância tanto pela distância, como pelo -Barra de Bugres- Chapada dos Guimarães- Barão de Melgaço
grande ntímcro de quilómetros de ferrovia a ser construída, como ·-Santo António de Lcvergcr- N.S. de Livramento- Acorizal também por deixar de atender as regiões de desenvolvimento no leste , Poconl: ·- Rosário Oeste - Nobres - Cáccres - Mato Grosso mato-grossense, conservando desta maneira aquele grande vão terri- Tangará da Serra, da Região leste, centro c norte de Mato Grosso,
torial de 600 a 1.800 km, desprovido de ferrovia, conforme nos referi- durante o ano de 1972, pela qual podemos ter uma base para anamos anteriormente.
lisarmos a viabilidade económica da obra.
Este resumo, ressaltamos; é preciso notar -que, além de se tratar
Após estes comentários sobre alternativas de traçados, podcinoa
tirar nossas conclusões sem alguma tendência em.ocional ou poUtica, dos principais produtos, tem por base índices. de 1972, quando todos
da que melhor atenderia a Mato Grosso, principalmente, a sua re- 'nós sabemos do extraordinário desenvolvimento de Mato Grosso, o
gião norte, coino objctiva a medida pretendida.
··
·que vale dizer da sua_cconomia:

Arroz .................................. , .............................................. 8.338.070 se. de 50 kg= 416.903 t
Feijão ......................... , .. , .•.. , ..... , .. , , ......... , ............................... 568.855 ;, "60 kg= 34.131 t
Milho .................................. , .......... , ...... ,·, ........................·..•.. 2.248.420" "60 kg .. 134.905 t
Amendoim ...................... , .• , ... :. , .... , •• , ....... , • , .............................. 322.460" "25 kg= 8.061 t
Algodão ............................................................................... ." ..•. 1.067.170 arrobas.= 16.007 t.
Mamona ....•........ : . ........... ; •.•.. .-...................... ; ............ : •...•..•....... 71.400sc. de 50 kg= 3.570 t
Mandioca ........... ·....................................................................................... 308.810.t
Soja ............................. ; ...................................... ;................... 24.800 se. de 60 kg = 1.488 t
Cana-dc-açtícar .............................................................................................. 50.400 t
Sorgo .................................................................. ·........ : .. ............ 1.000 se. de 60 kg = 60 t
Outros ................. , • , .............. , . : .................................... : ............................ 26.000 t
Total da Agricultura· ................. ,', ............ ; ......... : • ..•..... ·.···.• ...... : .•...•. ; ·••..... •1.000~ t

-378Gado ............................................. .
Borracha .......................................... .
Cassiterita ......................................... .
Madeira .......................................... .
População ......................................... .

4.696.446 cabeças

1.878.57H

634,1 t (exportado)
= 3.700 t (exportado)
= 78.000 t (exportado)
= I .086.800

OBS: Não está computado neste cálculo movimento indus.trial e comercial e nem o ramo de indústriu de construção.
O valor de produção supra é estimado cm: _
Agrícola .............................................................................. CrS
Pecuária ................................................................ , ............. CrS
Borracha ......................................................... ~ ..................... CrS
Cassiterita ........................................................... : ................ CrS
Madeira .................................................................... ·.......... CrS
CrS
Levantando a hipótese que apenas 60% da produção agrícola e
I 0% da pecuária é comercializada para outros estados, concluímos

c;uc o número de toneladas que é transitada por ano, na área de
innuência da ferrovia tendo por base somente a economia cm ques·
tão. será aproximadamente: 870.192 (oitocentos c setenta mil cento c
noventa c duas) toneladas.

Como fator preponderante para o desenvolvimento do norte de
Mato Grosso c oeste Amazónico, a implantação de grandes indlls·
trias só pode ser feita a longa distAncia se houver um meio de trans·
porte de custo mail barato c maior capacidade de carga, c isto se verifica numa harmonização racional de transporte integrado entre os
sistemas rodo-fcrro-hidroviário,
No desenvolvimento moderno, a rodovia constitui o novo bandeirante que, desbravando os sertões, as matas e os campos, vai
plantando as sementes do progresso que crescem c se transformam
cm árvores frondosas de produção a ponto de que a própria
"rodovia". se sente incapacitada economicamente de transportar
esta produção que ela mesmo provocou, principalmente quando
estas árvores estão além de 300 km c af cntilo reclama transporte
ferroviário ou hidroviário.
Nas regiões dadivosJU, em que a hidrovia banha a rodovia, vem
a navegação nuvial suprir a falta da ferrovia, com vantagens muito
mais superiores, mas quando isto nilo se verifica 1:, indiscutivelmente,
a ferrovia, o transporte exigido.
Cuiabá é o pólo de atraçilo politica c administrativa do Estado,
além de comandar economicamente toda a região norte de Mato
Grosso.
O seu desenvolvimento é surpreendente, embora nilo seja numa
região agrícola. Ao se falar numa ligação ferroviária de Cuiabá a Silo
Paulo, estamos falando cm toda a região, leste, centro c norte c se
nos referimos a ligação com Silo Paulo, 1: porque 95% do movimento
comercial que se processa nestas regiões (: feito com o Estado de Silo
Paulo.
Uma terminal ferroviária cm Cuiabá constituirá um ponto de
apoio de transporte para todas as cidades do norte, c a capital
mato-grossense situar-se-é, pelo traçado que estamos defendendo, a
1.480 km da capital de Silo Paulo.
Cuiabá é uma cidade com 190.000 habitantes, possuindo vários
cdificios com 10 pavimentos, grandes indlistrias instaladas, uma fâ·
brica de cerveja com a produção de 90.000 hectolitros, aJE:m de
outras grandes indtlstrias cm instalação, junto a cidade vizinha de
Vársea Grande, que r: separada da Capital apenas pelo rio Cuiabá, a
qual está ligada por duas pontes. Vários frigorlticos, entre os quais o
Frigorltico da SADIA, com a capacidade de abate para 600 reses diA·
rias. As indtlstrias, que se somam a mais de 200, provocam um
faturamcnto mensal acima de CrS 300.000.000,00. O Governo atual,

442.977.356,00
5.635. 735.200,00
2.536.400,00
85. I 00.000,00
39.000.000,00
6.:ZOS..J.48.956,00

prosseguindo as obras do governo anterior, já se encontra,
implantado no moderno Centro Politico Administrativo, constituído
pelo Palácio do Governo, Secretarias, órgãos estaduais, federais c
municipais, além de um estádio com a capacidade para 50 mil
pessoas.
Possui vários centros educacionais c a Universidade Federal de
Mato Grosso, com funcionamento de vários cursos, inclusive de
engenharia civil. Na Capital encontram-se instalados concessioná·
rios de todos os carros e máquinas de fabricação nacional. Conforme
declaração fornecida pelo Departamento de Trânsito do Estado,
Cuiabá possui 7.335 ve!culos c o total da taxa rodoviâria arrecadada
cm 1973, atingiu somente na capital CrS 3.610.495,20 (três milhões
sciccntos c dez mil quatrocentos c noventa c cinco cruzeiros c vinte
centavos), sendo que no estado atingiu CrS 23.859.855,37 (vinte e
três milhões oitocentos c cinqUenta c nove mil oitocentos e cinqUenta
c cinco cruzeiros e trinta c sete centavos) no total de 50.663 veículos.
Existem vários supermercados, 17 agências bancárias, que fa·
zcm um movimento aproximado de CrS 250.000.000,00. Uma
emissora de televisão c 3 emissoras de rádio.
O aeroporto, que se acha instalado na cidade de Várzea Grande,
a 6 km do centro de Cuiabâ, tem um movimento mensal de 6.300
passageiros que desembarcam, 6.800 passageiros que embarcam e
4.500 passageiros cm trânsito; com um movimento de carga de
74.000 quilos que descarrega, 55.000 quilos que carrega c 85.000 que
transita. conforme documento fornecido pela Divisão de Tráfego da
Dirctoria da Aeronáutica - DAC, com base no mês de dezembro de
1973.
Segundo previsão feita por uma Empresa especializada, Cuiabá
terá cm 1980, 600.000 habitantes. Pnralelamentc a Cuiabá vi!o crescendo, extraordinariamente, as cidades de Rondonópolis, Cárceres,
bem como as cidades do leste mato-grossense, o que vale dizer que o
Estado de Mato Grosso está em franco desenvolvimento.
Esse desenvolvimento, porém, na região norte do Estado, tem
como suporte de transporte a rodovia, tendo algumas áreas servidas
por hidrovias, porém cm escala miníma.
Milhares de toneladas de equipamentos c de materiais e quantos
milhões de litros de combustível vieram e conlinuam vindo sobre
rodas dos pncumâticos, de distâncias superiores a 1.800 km, c
quantos milhões de litros são consumidos para atender esse único
meio de transporte que atende a Região norte do Estado.
Cuiabâ é um grande centro consumidor c distribuidor. As obras
em andamento, estão aplicando 80.000 sacos de cimento por mês.
O povo sente o peso do transporte rodoviário no custo de vida,
cujo frete gira em torno de CrS 0,22 t km; fazendo renetir profundamente nos custos de produção industrial e na economia doméstica,
enquanto que o frete ferroviário gira em torno de CrS 0,06 t km.
Este é o argumento fundamental c predominante como fator de
desenvolvimento do norte de Mato Grosso, c na situação atual cm
que o Governo se mostra preocupado cm diminuir o custo de vida,
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com carinho c atenção para este sctor do transporte, como peça primordial, cm região como a do norte do Mato Grosso desprovida de
um outro meio de transporte, cm condições de proporcionar a
diminuição do custo dos produtos, tão onerados pelos fretes a que
estilo sujeitos, pelas grandes distâncias percorridas; quer como
centro de consumo quer como pólo distribuidor das riquezas produzidas na região.
Como Base de Apolo i Conqulata da
Amazônia Ocidental
O território Federal de Rodônia c o Estado do Acre começam a
sentir o bafejo do progresso. A cidade de Porto Velho está evoluindo
aceleradamente c no interior do território estilo surgindo
importantes centros populacionais ao longo da rodovia BR-364,
como Vilhena, Rondônia, Jaru, Nova Vida, Ariqucmas, Caritianas,
Jamari e outros, além dos mais antigos como Guajará-mirim. No
Estado do Acre, sua capital também sente esta evolução.
Este progresso vem do sul do País, trazido por ga6chos, catarincnscs, paranacnscs c paulistas e o intercâmbio comercial maior é
feito com São Paulo, numa distância de 3;500 km até Porto Velho c
de 4.200 km ao Acre, por via rodoviária. Havendo um terminal ferroviário cm Cuiabá, esta distância rodoviária ficaria reduzida cm
1.500 km, com a possibilidade de, mais tarde, logo que o movimento
justificasse, ser a referida estrada prolongada a maior distância.
Poder-se-ia apelar para o transporte hidroviário no desenvolvimento
do Acre c Porto Velho, mas devemos salientar que o intercâmbio
comercial feito com São Paulo, através do Transporte hidroviário
seria cm torno de 1.200 km, havendo cm.ccrtos casos a necessidade
do transbordo, pelo que conluímos que, o que se ganha na economia
.do frete unitário de t/km, perde-se pelo produto da distância c ainda
agravado pelo tempo na base de I:6.
Logo conclui-se que a preferência a ser dada é mesmo o deslocamento interior via Cuiabá, não só pela economia de tempo, como pclo encurtamento de distância, tendo ainda um grande fator positivo
social c de colonização do Hlnterland setentrional. Alguns produtos,
como combustível, gás liquefeito c cimento, silo transportados por
hidrovia, pois se originam de Manaus c Belém, porém, os outros
produtos têm vindo por rodovia e passam por Cuiabã, através da
BR-364. Também uma parte da Cassiterita c de madeira é
transportada via hidroviária, através do rio Madeira.
Pode-se estimar, com os dados colhidos nas Empresas de Transportes Rodoviários que operam nesta região, que, aproximada·mente, I00.000 t de carga transitam por Cuiabá com destino à área
ocidental da Amazônia.
~ com este raciocínio que nos apoiamos para declarar que um
terminal ferroviário em Cuiabá representa indubitavelmente uma
Base de Apoio para a Conquista Efctiva da Amazônia Ocidental.
Como Fator de Economia Nacional
Em Consumo de Combustível

ele combustível, taxa de manutenção CrS 0,80/km custo por km de
conservação de suas estradas.
O transporte rodoviário nos trás uma forte dependência do exterior cm virtude da necessidade de importarmos elevada quantidade
de petróleo.
Na conjuntura atual de restrições no mercado de combustível,
somos obrigados a pensar c estabelecer um sistema de transporte
mais cconômico para este consumo, pois do contrário estaremos a
mercê de outros países, que poderão nos conduzir a uma asfixia
econômica, caso haja um boicote de fornecimento do produto.
Ocorre-nos, neste sentido as palavras do engenheiro Ar~6jo Li·
ma que, há 3 anos passados, chamava a atenção da vulnerabilidade
de nossa segurança interna, provocada pelo hipcrtrofiamento
rodoviário. Dizia o cientista:
" ..• A poupança no consumo de combustíveis líquidos
desde que a PETROBRÃS não logre elevar a sua produção
de modo a manter compasso com o crescente consumo,
afigura-se um fator de magna valia para a salvaguarda da
economia e da segurança da nação" e "se a produção interna
do petróleo .não corresponde ainda às necessidades do
consumo, nos veremos cm situação de dificuldades em caso
de eventual interrupção dos fluxos de importação do
petróleo."
O traçado da estrada de ferro em estudo, tem ainda a vantagem
de estar a 60 km acima da fonte de energia da Ilha Solteira e em caso
de eletrificação, o seu custo seria mínimo.
Os transportes são essencialmente uma utilidade pública c no
interesse do p6blico devem ser eliminadas as concorrências danosas e
instituída a sua regulamentação.
Não se pode fixar um pensamento de concorrência de [lm meio
de transporte, cada um deve tomar o lugar que lhe compete no
interesse do bem comum e da Nação.
Como dissemos o transporte rodoviário é necessário até onde se
justifica o ferroviário e este até onde se justifica o hidroviário, todos
eles se complementam formando um plano viârio racional e neste
sentido Mário Travasses no seu trabalho intitulado Introdução à
Geografia das Comunicações Brasileiras, preconizava: "Em qualquer caso será absolutamente indispensável varrer dos espíritos a
idéia de competição dos transportes, em proveito da justa noção da
cooperação dos transportes",
Nestas condições, enquadra-se perfeitamente no conceito de
Segurança Nacional uma estrada de ferro com o objetivo de atingir
Cuiabá, com as características de que estamos examinando e mais
tarde prolongar sua extensão para áreas mais remotas deste interior
nacional.
Elemeatoe Ec:ooômlcoe que Jusdllcam uma
Eatrada de Ferro Sio Paulo- Culab'

Até agora fizemos uma análise geoeconômica da região leste,
centro e norte de Mato Grosso, que seria a área de influência da
Não precisamos delongar ncst~ item, ·pois basta fazer uma com- ferrovia correspondente a (E.F.A.) antiga Estrada de Ferro
. paraçilo entre um transporte ferroviário para o transporte rodoviário Araraquarensc.
Esta análise foi feita apenas sobre produção agrícola, pecuária c
que deduzimos facilmente sobre a superioridade cconômica daquele
algumas
indústrias cxtrativas, vegetal-e mineral. Muitos outros elesobre este, sabendo-se que IOt de carga deslocadas por:
mentos
podem
ser somados, no sentido de aumentar a viabilidade
68 HP nas rodovias
desta
obra.
20 HP nas ferrovias
Contudo vamos, a partir daqui, fazer outros estudos sobre
Estudando o movimento cm toneladas de cargas que transitam transportadoras de cargas e passageiros, nesta área, afim de confirna região leste, centro c norte do estado, conforme vamos ter a mar o transporte exigido por aquela produção e pelo desenvolvimenoportunidade de verificar no decorrer dos ítens posteriores, podemos to nos diversos setores.
Segundo informações do Serviço de Controle de Transporte de
estimar o volume de combustível que se economizará por ano para
Cargas c Passageiros do JJ9 Distrito Rodoviário Federal, e Secretaestas regiões.
ria Executiva do Conselho de Tráfego do DERMAT ~ão as seguintes
Como Fator de Squrança Nadonal. ·
empresas que operam nestas regiões: Expresso Cuiabano Ltda, ExUma das razões que tornam o transporte rodoviário muito mais presso Real Ltda, Empresa Transnobcl Ltda, Expresso Araçatuba
dispendioso em relação ao ferroviário, são os seus elevados con3umo Ltda, Empressa Nego Amâncio Ltda, Organização Geral de Trans-
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Empresa Transportadora Campo Grande Ltda, Expresso Diana que tange à economia brasileira.
Ltda, Transportadora Rodoviária Pareeis Ltda, Transportadora
Quanto à alternativa do traçado de ferrovia, com o objetivo de:
Roraima Lida, Transportadora Rodoviária Do1s Oceanos Ltda, atingir a Capital de Mato Grosso, é, sem dúvida, o mais vantajoso.
Transportadora Al~m Fronteira Ltda, Sociedade Unidade de
Trata-se de uma antiga reivindicação de Mato Grosso c de Silo
Alimentos Nacionais Industrializados S.A. (SUDANISA), Sarnir & Paulo, levantada por vários parlamentares na Câmara Federal c Es·
Maluf Ltda, INCO, Industria Construções Ltda, Narbo Transporta· tadual, bem como por associações de Classes Empresariais, hoje,
dora Ltda, A GROPE Bandeirante 67 S.A.- MONTEDAM Trans· novamente, defendida pc:lo ilustre deputado Vicente Emílio Vuolo,
portes de Combustfveis Ltda, MONTEDAM Com~rcio Transporta· autor do projeto.
·
dora S.A., Transportadora Rio Negro, Lopes & Cia Ltda, Cons·
Apolamento
trumat Engenharia c Comércio, Bebidas LestcMato·grossensc,Cons·
trutora D. Aquino Ltda, Santos Bracalli & Cia Ltda, Copagás Ltda,
As entidades de classe, abaixo enunciadas, formam c engrossam
Industrial de Bebidas Marajá Ltda, Irmãos Cristóvão & Cia Ltda, as fileiras mato-grossenses por esta gloriosa luta, as quais encaminha·
Transportadora Regente Ltda, Donaldo Venturclli, Olimpio Garcia ram ao Presidente Gciscl um memorial, solicitando construção da
Nogueira, Rondomassa S.A.
ferrovia, prolongamento da antiga Araraquarense até à Capital
Empresas Transportadoras de combustfveis - 68 tanques (anexo 3):"
variando de 9 a 24 toneladas;
Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso
Transportadoras autónomas de combustfveis - 40 tanques
Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso
variando de 9 a 24 toneladas;
Sindicato das Indústrias da Construção c do Mobiliário de
435 Transportadores autónomos de cargas gerais;
Cuiabá
Viação Mato Grosso Ltda.- passageiros;
Associação Comercial de Cuiabá
Viação Motta Ltda.- passageiros;
Grão-Mestre
do Grande Oriente do Estado de Mato Grosso
Expresso São Luiz Ltda.- passageiros.
Associação Brasileira de Odontologia. Secção de Mato
Morimeato ele C•'l• Bruta que Transita
Grosso
em Mato GI'OIIO na Área de Iaftllêada
Rotary Clube de Cuiabá
da Futura Ferron.
Lions Clube de Cuiabá
Associação Médica do Estado de Mato Grosso
Conforme informações que pudemos colher através de relatório
Sindicato das Indústrias da Alimentação de Cuiabá
elaborado pela Secretaria de Viações e Obras Públicas do então goCI ubc de Engenharia de Mato Grosso
verno José Fragclli, vamos concluir que o número de caminhões e
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso
ónibus que transitam, com idas c vindas de c;;rgas, na zona de
Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado de
influéncia da futura ferrovia, tem com base as convenções do
Mato Grosso
GE!MOT, Grupo Executivo da Indústria Automotora para pesos
Associação
dos Economistas de Mato Grosso
brutos de caminhões pesados, médios c leves, convertendo estas
Associação Mato-grossense de Medicina Veterinária
convenções a tonc:ladas com grandes reduções, teremos:
Sindicatos dos Industriais Gráficos de Cuiabá
198 caminhões/dia de 18 t. • 3.564 t./dia
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de Mato
242 caminhões/dia de 10 t. • 2.420 t./dia
Grosso
175 caminhões/dia dc04 t. •700 t.fdia
Ordem dos Advogados do Estado de Mato Grosso.
36 ónibus/dia de 35 pessoas • 1.260 Passagfdia
Em I ano teremos:

(3.564 + 2.420 + 700) X 360 • 2.406.240 t.
1.260 x 360 ................ • 453.600 passag.
Dando um desconto de 10% para justificar um trânsito de cami·
nhõcs vazios, concluímos então que o movimento de cargas c passa·
geiros por ano. foi o seguinte:
Peso global da carga que transita por ano, no leste, centro e
região norte .......... 2.176.416 t.
Volume de passageiros por ano que transitam cm ónibus intcres·
taduais ............ 453.600 pessoas.
Em relação ao número de passageiros a Secretaria Executiva do
Conselho de Tráfego do DERMAT forneceu informação de que, cm
1973, embarcaram c desembarcaram, mensalmente, na Estação
Rodoviária de Cuiabá 144.900 passageiros, perfazendo um total de
1.738.000 passageiros no ano de 1973, incluindo ónibus intc·
rcstaduais c municipais.
Nestas condições temos uma média de 6.020 toneladas carga
por dia c 1.260 passageiros por dia, o que representa uma grande viabilidade económica para a implantação de uma ferrovia.

Para, finalmente, encerrar este relatório, desejamos formular os
nossos mais efusivos agradecimentos ao ilustre compatriota Engenheiro Domingos lglésias Valéria, sobre cujo estudo, nos inspiramos
para desenvolver o presente relatório, agradecimentos estes que tornamos extensivos à sua douta equipe.
Parecer
À vista do exposto, no âmbito da competência regimental da
Comissão de Transportes, somos pela aprovação do presente projeto.

Sala das Comissões. em lO de junho de 1976. -Alexandre
Costa, Presidente- Mendes Canale, Relator.- Roberto Satumlno
- Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Paulo Guerra - Lázaro
Barboza.

Coaclusio

O SR. PRESIUt:NTE (Magalhães Pinto) - O Expediente
lido vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência recebeu, do Prefeito do Município de São Paulo,
o oficio n9 S/8. de 1976, solicitando autorização do Senado Federal
para celebrar convênio com a Prefeitura de Salzburgo, da Áustria.
A matéria ficará aguardando, na Secretaria-Geral da Mesa, a
complcmcntaçilo dos documentos necessários.

Da exposição relacionada com a proposição cm exame, conclui·
se que a inclusão na relação descritiva das ferrovias do Plano
Nacional de Viação, do trecho a que se segue o projeto, constitui um
imperativo de segurança para o desenvolvimento do norte de Mato
Grosso c Amazônia Ocidental c uma necessidade, tendo cm vista a

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Com vistas à desig·
nação da comissão mista que examinará o projeto de lei orçamentá·
ria, a Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se amanhã, às
onze horas, no plenário da Câmara dos Deputados.

..
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olicio que vai ser lido pelo Sr. 19- Secretário.
J:: lido o seguinte:

OF1CIO DO MINISTRO DAS
MINAS E ENERGIA
NY 223/76. de IO do corrente, Gncaminhando ao Senado cópia
do Parecer daquele Ministério sobre o Projeto de Lei do Senado nY
236, de 1975, do Senhor Senador Otair Becker, que estabelece
normas relativas ao Imposto Onico sobre Minerais.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Com referência ao
expediente que acaba de ser lido, a Presidência esclarece que a
Comissão de Finanças solicitou além da audiência do Ministério das
Minas c Energia a do Ministério da Fazenda. A lim de aguardar a
complementação da diligência, a Presidência determina que o
documento seja anexado ao processado do Projeto de Lei do Senado
nY 236, de 1975.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Escoltl de Pais no Brasil nasceu fundada por um grupo de
casais, em São Paulo, por inspiração da Madre Inês de Jesus, Cônega
de Santo Agostinho e sob a orientação do Padre Leonel Corbeil,
educador e Presidente da Associação de Educação Católica - em
1963. Apesar de suas origens, a Escola de Pais brasileira é um movimento particular, voluntário, apolltico e aconfessional -servindo e
acolhendo a pessoas de todas as políticas e religiões.
Tem, como principal objetivo, reforçar a famllia, dando aos pais
condições de educar melhor seus lilhos, assumindo, com responsabilidade, a sua paternidade. O seu trabalho enquadra-se na definição
de educação permanente, pois procura prepará-los para um mundo
em mudança rápida, transmitindo-lhes conhecimentos de psicopedagogia e incentivando~os a reformular seus princlpios, a fim de
poderem dar aos lilhos uma educação para o futuro.
Nos seus treze anos de existência, estendeu-se por todo o Território Nacional, estando representada em todos os Estados do Brasil. Ela é reconhecida de utilidade pública pelos Governos Federal e
Estaduais.
Trabalha de maneira sul generls, e é considerada, por diversos
educadores e entidades internacionais, como experiência única no
mundo.
1. A direção dos trabalhos é sempre confiada a casais
comuns, de todas as profissões - médicos, engenheiros,
economistas, professores, comerciários etc. - sem conhecimento técnico especifico, porém previamente preparados,
que se dispõem u coordenar c dirigir os seus grupos.
2. O trabalho é realizado através da dinâmica de
grupo, que resulta em mudança introspectiva dos participan~
tes através da troca de experiência dentro do grupo. O clima
de compreensão e amor que se consegue desenvolver é o fator
principtll para u aprendizagem c pura o desejo de cada um de
reformular suu vida anterior c fumiliur.
3. Sempre que posslvel, utilizam-se, além das diversas
técnicas de dinâmica de grupo, técnicas audiovisuais, tais
como: filmes, slldes, llanelógrafos, painéis, cartazes, fitas
gravadas etc. - que facilitam o trabalho e produzem melhores resultados.
4. A bibliogralia é preparada especialmente para este
trabalho, por educadores, especialistas, professores de
Universidade, religiosos, que se dispõem por ela a trabalhar
voluntnriamente e com admlrtlvel dedicação, preparando e
formando os cusuis lideres.

S. Os temas são preparados em seqUência capaz de dar
aos pais condições de diagnosticar seus problemas c encontrar soluções para todos aqueles que se encontrem dentro de
uma larga faixa de normalidade. Os casos que fujam a esta
clasificação são encaminhados a especialistas.
Para atingir seus objctivos, a Escola de Pais conta com três setores de recursos humanos: o Conselho de Educadores, os casais diretores da Escola de Pais Nacional e os casais-lideres espalhados pelo
Brasil inteiro, e que constituem uma grande riqueza para a comunidade.
O Conselho de Educadores estã formado pelos seguintes membros:
Dr. Luiz Arrobas Martins- Presidente do Conselho
Pc. Paul Eugene Carbonneau - Filósofo, Professor,
Escritor
Pe. Antônio Aquino- Filósofo, Professor
Madre Cristina Maria - Prof! de Psicopatologia da
Universidade SP
Dr. Haim Grunspum- Psiquiatra Infantil, Professor
Dr. Bernardo Blay Netto- Psiquiatra, Professor
Dr. Izaalê Mielnik - Pediatra, Psiquiatra Infantil, Escrito r
Dr. Oswaldo de Barros Santos- Psicólogo, Professor
Prof. Luiz Antônio Souza Amaral- Professor
Dr. Bach ir Haidar Jorge- Psiquiatra, Professor
A Escola de Pais tem sua sede própria em São Paulo, à:
Rua Bartira, 1094- CEP05009- Te!. 62-9508
Os resultados, em 13 anos, do seu árduo trabalho atingiram cerca de 300.000 famílias de todos os níveis e de todas as crenças, dandolhes um:~ nova visão de sua tarefa de formadores de homens.
Semestralmente, f:~z-se rigoroso levantamento de dados do trabalho
realizado em todo o Brasil, sendo programado, anualmente, o
Congresso Nacional para uma reavalinção periódica.
Entre os resultados obtidos, destacam-se:
1. Os grupos de periferia, ou de baixa-renda, respondem às motivações recebidas e acorrem à Escola de Pais em
grandes grupos.
2. A importância da adesão do pai - homem - ao
trabalho da Escola de Pais que, por ser dirigido por um casal
e funcionar sempre à noite facilita a sua presença e faz com
que sinta a importância que tem na educação dos filhos.
3. Os casais jâ com filhos adolescentes afirmam que
existem duas etapas em seu lar: antes da Escola de Pais e depois.dela.
4. A dinâmica de grupo, além de promover mudanças
introspectivas em cada participante, estabelece, entre os membros do grupo, laços de amizade e de convivência, tornado-os
capazes de trabalhar junto à comunidade escolar e à social,
pois desenvolvem sua capacidade de liderança.
5. Desenvolvendo a parte humana das pessoas, põe em
relevo a hierarquia de· valores, fazendo com que cada um
procure crescer em sua parte espiritual, como necessidade
decorrente do seu crescimento humano.
As suas perspectivas jâ atingiram todos os Estados do Brasil, e,
mensalmente, surgem novas adesões em novos Estados, a ponto de
superar a capacidade ITsica que a Escola tem para atender a novas
solicitações.
A Escola brasileira jâ foi convidada a apresentar seu trabalho
em diversas nações da América do Sul e em Portugal c, através de
sua participação cm congressos internacionais, tem servido de
exemplo para experiências semelhantes em diversos outros palses.
~ filiada à fcd~raçilo Internacional de Escolas de Pais, sediada
em Puris. Em 1975, foi uprcsentudu no Papu Paulo VI umu súmula
do trabalho realizado, até agora, no Brasil.
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Brasil, será realizado cm Silo Paulo, de 18 a 20 do corrente mês, para
estudar c debater um tema que, hã muito, vem apaixonando a
opinião pública mundial: a famfiia c seus adolescentes. O certame,
patrocinado pela Escola de Pais do Brasil, dedicada à problemática
familiar c a orientar os pais no processo educacional dos filhos, se
desenvolverá no Auditório do Colégio Santa Cruz, à Rua Orobó,
467, Alto de Pinheiros. Estarão presentes, como palestristas, as
maiores autoridades brasileiras cm psicopcdagogia familiar.
Há uma preocupação generalizada dos pais de todo o mundo
quanto às dificuldades, cada vez maiores, de bem educar os filhos. O
tão falado "Choque de GeraÇÕes", parece, a cada dia que passa, uma
realidade mais alarmante, porque os pais, tantas vezes desprcparados para enfrentar a tarefa de educar, não conseguem um relacionamento desejável com os filhos, que deles se distanciam, vh:cndo
mais cm função de estlmulos exteriores. Como tudo o mais, o processo educacional, no seio da famfiia, também se modifica c os
métodos usados nas geraÇÕes anteriores não mais se aplicam nos dias
correntes. Mas, poucos são os pais que se atualizam c acompanham
as mudanças, preferindo o comodismo de, simplesmente, transferirem para os seus filhos os mesmos ensinamentos recebidos dos
antepassados, logicamente, inteiramente superados hoje.
O objetivo da Escola de Pais do Brasil é exatamcntc auxiliar os
casau na sua atualização educacional, realizando, para isso, além
dos congressos anuais, c!rculos de estudos nos colégios das capitais c
das principais cidades brasileiras, inteiramente gratuitos. Os resultados :llc:mçados, atestados por mais de SOO mil casais que freqUentaram esses clrculos, tê:m ~ido excelentes.
No congresso e nos clrculos que são promovidos todo o ano nos
colégios, cuja.~ inscrições são abertas a todos, os pais obterão respostas e orientação corretas sobre como dialogar com o filho adolescente, como prepará-lo para a Libertação c autonomia, quando se
deve iniciar a sua educnÇllo sexual, como ajudá-lo a ser bom aluno da
escola, enfim, como prepará-lo jlara scr.um homem de verdade.
Qualquer que seja o grau de cultura do casal, ele terá plenas
condições de aproveitar integralmente os ensinamentos da Escola de
Pais do Brasil, pois a técnica usada nos clrculos - dinâmica de
grupo- é, provavelmente, da maior eficiência, atingindo a todos.
A prcparaÇllo da juventude, cm termos de educação moral,
cultural, c!vica c religiosa, visando à formaÇllo de homens com verdadcir:l validade social, i: um ideal c um dever de IJUantos tenham
in~cri:n.:ia na prohh:m{ttica, scj;1m pais, educadores escolares,
le)!isi;Jdnrc,, ou homens de Governo.
O problema, altamente preocupante, i: discutido cm todo o
n:.mdo, c objctiva a procura de métodos c sistemas, a partir da
"truturaçiio famili:1r, no sentido de que haja unw base educacional e
'c .;vil c :1quilo que os m:1is pessimistas já ;1dmitem. isto é:, a falência·
..!:a i rúpria f:unilia, como instituição.
O ch;Jmado "Choque de Gcmções", motivado pelo dist"o:.:aamento, cada vez maior, do estágio cultural, entre as diferentes
fai.,"s ct{Jrias, suscitando a dificuldade de diálogo c: entendimento; a
vida extremamente competitiv:~ de hoje, que a todos obriga a um trab;llho mais intenso, reduzindo o tempo de convivência familiar: .a
massificação, conseqUente do desenvolvimento do instrumental de
comunic:u;ào, bem como a rúpida mudança de conceitos c: princípios, ati: de n;lturcza moml, tudo se soma para tornar cada vez
mais diticil a tarefn de educador.
Considerando-se que os pais silo os primeiros c principais educadores, determinantes, por isso mesmo, da formação da personalidade dos filhos, c admitindo-se como verdadeiro que nem todos se
preparam para tilo relevante tarefa, temos como irrecusável a necessidade de se fazer algo urgente, e objetivo, para que a previsão dos
pessimistas nilo se concretize. Aliás, o notável Arnold Toynbcc, historiador inglês recentemente falecido c conhecido pesquisador do
assunto, enumerou uma série de atitudes que devem ser imediatamente adotadas para superar a crise familiar c salvar a juventude dos
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graves riscos que corre, enfatizando três delas: compreensão, criativi·
dade c amor.
E a resposta quem nos dá é a própria Escola de Pais do Brasil,
que, há treze anos, vem funcionando, cm todos os Estados do Brasil,
ministrando cursos, clrculos, palestras, congressos nos colégios de
todas as capitais e principais ci4ades do Pafs. Mais de 500 mil casais
jâ cursaram a escola, gratuitamente, dela recebendo uma perfeita
orientaÇllo sobre o processo educativo dos filhos.
De I8 a 20 de junho próltimo, teremos a realização, cm Silo
Paulo, como já assinalamos, do 139 Congresso Brasileiro de Escolas
de Pais, como preparação para o Congresso Mundial, que se desenvolverá, também nessa Capital, no ano que vem. O certame discutirá toda a problemática de nossa juventude, com a presença, como
conferencistas, das maiores autoridades brasileiras no assunto.
~Aristóteles que ainda escreveu: os filhos são o prolongamento
dos pais'.' E o "elo natural" que liga a criança aos pais é algo tão profundo quanto o instinto. E chega mesmo a igualar-se aos instintos
mais profundos do ser humano, quais sejam os instintos de conservaÇllo e de reprodução. Dar estar a educação intimamente ligada a
este "elo natural": deseja o homem transmitir ao filho mais que· a
vida. Possui o homem, por intuição, a necessidade de dar ao filho os
seus próprios ideais de vida, a sua própria concepção. Tal
transmissão será feita, até, inconscientemente, mas será feita. O
homem não quer deixar ao filho, por herança, apenas "bens
materiais". Como prolongamento, o pai se "repete" no filho: é preciso, assim, que a filosofia de vida de um seja revivida no outro.
Vemos aqui, então, que "a educação é a propagação espiritual
da espécie humana e, em conseqUência. pregação da concepção de
vida c da cultura humana".
Esta conccituação de magistrais pedagogos desde a mais antiga
Grécia até aos nossos dias, são fundamentais ensinamentos que a
Escola de Pais do Brasil desenvolve cm casais, através de um
trabalho organizado e consciente.
Se a filosofia c a educação caminham lado a lado, não é possível
esquecer que a base da educação é a intelectualização do individuo.
Dai a importância do estudo da psicologia do homem c da sua personalidade. E se esquecermos que a vcrd!!deira educação exige um
trabalho de formação da inteligência e, do coração, de ciência c de
ideal, tertmos eliminado da educação todo o seu carátcr de "humanidade", E este caráte'r de humanidade visando ao desenvolvimento do
individuo vai fund~mentar-se na filosofia - pois, somcpte ela poderá explicar e determinar a verdadeira natureza deste indivíduo.
Louvamos, pois, o. congresso que se vai· realizar, c almejamos
que dele advenham as mais promissoras afirmações para ainda
maior conccituação da Escola de Pais Nacional. O referido conclave
é coordenado pelo Engehheiro Cesar Augusto Germano Sigau~. A já
vitoriosa Escola de Pais do Brasil tem a presidi-la, com dedicação
inexcedível, Dona Alzira Cnmargo Lopes, e se ramifica ainda nas
seguintes cidades:
Americana, Aracaju, Araçatuba, Belo Horizonte, BrasRia,
Caxias do. Sul, Campo Grande, Concórdia, Curitiba, Fortaleza,
ltajal, ltuiutaba, José Bonifácio, Manaus, Marflia, Maringa', Mogi
das Cruzes, Pctrópolis, Poços de Caldas, Porto Alegre, Recife, Rio
de Janeiro, Salvador, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto,
Silo Leopoldo, São Paulo, Taubaté e Uruguaiana.
Estas, as considerações, Srs. Senadores, que tinham os a fazer na
sessão de hoje do Senado da República. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso, (Pausa.)
Sua Ex• nilo está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Otto Lehmann. (Pausa.)
S. Ex• nilo está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex• nilo estâ presente,
Concedo a palavra ao nobre Senador José: Lindoso, (Pausa.)
S. Ex• não está presente,
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-383-Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estado de economia, de problemática desafiante dos administradores, o Ceará teve, desde 1973 - quando cm março daquele ano,
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, o ínclito General
Emílio Mécidi assim o determinou - um grande impulso na sua marcha para o progresso, com a implantação determinada por Sua
Excelência, do III Pólo de Desenvolvimento do Nordeste a ter ccn·
tro na Cidade de Fortaleza e abrangendo, no·scu raio de ação, o ter·
ritório cearcnse c parte dos vizinhos Estados do Piauí, e Rio Grande do Norte.
Sr. Presidente, um dos itens desta proposição - não chegamos
a esta pretensão - era, justamente, a instalação, no Sul do Estado,
numa região propícia à cultura da cana e que a ela já se dedicava há
mais de um século, de uma grande usina de açúcar.
Graças à tenacidade de pernambucanos, filhos de cearenses,
hoje, a· Cidade de Barbai ha vê, com orgulho, ser inaugurada· a
primeira unidade, isto é, a destinada à usina de açúcar- a ACUSA
-com capacidade de oitocentas mil sacas e autorizada de seiscentas
mil. Um investimento de duzentos e noventa milhões de cruzeiros
que, pelos seus reflexos vai dar trabalho, na indústria e na agricultura correlata, a duas mil pessoas.
Assim, Srs. Senadores, passando do ciclo colonial, se poderia·
mos assim falar, da exploração da cana para o seu l'roduto menos
nobre, que é a rapadura, para o ciclo do açúcar, e se apresta, graças
aos financiamentos dados no Plano Nacional de Álcool, para mon·
tara destilaria do álcool, anexa, com capacidade para cento e vinte
mil litros.
Mas, Sr. Presidente, nós gostaríamos, neste nosso pequeno relato sobre ocorrências de nossa terra, de fazer, em segunda mão, um
reparo a notícias dos jornais que dão, o povo de nossa terra, como
que desassistido no combate ao efeitos do fenômeno climático que
sobre ele se abate.
Realmente, somos nós defensores do povo, os seus porta-vozes,
de suas angústias, de suas aspiraÇões, mas somos obrigados, também
opportuno tempere, a dizer o que há sido realizado em matéria de
assistência, em matéria de atendimento às suas reivindicações mais
justas.
Assim, Sr. Presidente, para conhecimento da Casa, leremos
telex, que nos passou S. Ex• o Sr. Governador do Estado, a respeito
dessas notícias veiculadas na Imprensa sulina, e onde se vê que nem o
Governo Federal nem o Estadual faltaram aos reclamos dos filhos
da terra.
0611.2049
611156SEFE BR
851143 GOCE BR
SENADOR VIRGILIO TA VORA
SENADO FEDERAL
BRASfLIA- DF
DE: FORTALEZA, TELEX NR GG-678/76 DE 11/6/76
FRENTES PREVISTAS ESTRADAS 1.420 QUILOMETROS VG AÇUDES 17 VG DOS QUAIS 5 JÁ INI·
CIADOS PT PREVISÃO TRABALHADORES ESTRA·
DAS 39.400 VG AÇUDES 2.500 PT PREVISÃO DES·
PESA MENSAL ESTRADAS CR$ 19.650.000,00 VG
AÇUDES CRS 1.530.000,00 PT PREVISÃO SEIS MESES
ESTRADAS CRS 135.585.000,00 VG AÇUDES CRS
9.180.000,00 PT PRIMEIRAS SEIS FRENTES ESTRADAS SERÃO ABERTAS PRÓXIMO DIA 15 VG
COMPREENDENDO TRECHOS JARDIM-JATI PTVG

BR-222 - JUA·ARACATIAÇU VG MADALENAQUIXERAMOBIM VG JAGUARIBARA -BR-116 VG
JAGUARETAMA·JAGUARIBE VG ARNEIROZ-075 PT
NÚMERO HOMENS JA ALISTADOS 1.576 PT"
Portanto, Sr. Presidente, menos de um vig~imo do contingente
humano que as estradas c açudes estilo cm condições de receber, isto
é, isto prova, evidentemente, que o atendimento está sendo feito supcravitariamcntc.
"Segunda etapa estradas scrah aberta primeiro julho fim
permitir absor ao gradativa trabalhadores beneficiando
aratama-assarc ct caracara-BR-222 pt Audes previstos bene·
ficiarilo municípios jaguaribc vg jaguarctama vg solonopolc
vg morada nova vg mauriti vg caridade vg independência vg
iraccma vg itapipoca vg jardim vg pedra branca vg saboeiro
ct taua pt cordialmente
Ada uto Bezerra
Governador Ccarah."

Como vê, Sr. Presidente, não faltou, nem o Governo Federal
nem o Governo Estadual, aos reclamos maiores da terra comum.
O Terceiro assunto que percutiríamos no momento, ainda refc·
rente à seca, diz respCito às indagações feitas pelo eminente Senador
Marcos Freire. S. Ex• aqui não está presente; reservamo-nos pois,
para, em momento oportuno, dar-lhe as mais cabais explicações:
Número um, quanto à alegada falta de resposta a pedidos de infor·
mação de S. Ex• ao Ministério do Interior, sobre o deslocamento de
populações atingidas pela Barragem de Sobradinho; segundo, a situação quanto ao fornecimento de energia aos funcionários menos
categorizados do DNOCS, situados em Poço da Cruz, posto daquela
autarquia, no Estado de Pernambuco. Umas c outras, pensamos nós,
que serão explicações cabais a serem oferecidas, sem a menor contes·
tação que lhe possa ser irrogada.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, a comunicação seguinte se refere
a discurso pronunciado por Sua Excelência o Senhor Presidente da
República, hoje pela manhã, no Rio de Janeiro. Perante os exportadores reunidos cm conclave, Sua Excelência mais uma vez rcafir·
mou a determinação do apoio intransigente ao nosso processo de aumento de exportações. Num exame sério, sereno, cuja análise e objeto será de outro pronunciamento nosso, Sua Excelência deixou bem
claro que para se ter solução do problema que apresenta o balanço
de pagamento - informados estamos de que hoje à noite o mesmo
será repetido pelo Sr. Ministro da Fazenda - mister se torna, antes
de mais nada, exportar c cada vez mais.
Aproveitamos, Sr. Presidente, esta ocasião, para trazer a este
Plenário, no final de nossa oração, a prestação c!e contas que sentimos obrigação de apresentar, como membro c··Prcsidente da Delegação do Grupo Brasileiro da União lntcrparlamcntar que foi ao
México, mês transato.
Sr. Presidente, o relatório é longo, mas alguns pontos haveria
que respigar: primeiro, a unanimidade da ação dos representantes,
seja da ARENA, seja do MDB, fora das fronteiras do País, na defesa
de seus interesses. Lá não houve Governo nem Oposição; existiam os
representantes do Brasil. Segundo; o orgulho que tivemos nós, brasi·
lciros, de ver justamente a tese sustentada por nós ter sido o fulcro
dos debates, das discussões c que, ern síntese, também anexada a nos·
so pronunciamento, versava sobre o parlamento como expressão de
estrutura social de uma sociedade.
·
Essa foi exatamente a proposição lançada pelo Conselho lntcr·
parlamentar para discussão cm plenário c, justamente, a tese brasi·
leira do que representa um Parlamento numa sociedade já organi·
zada, já dcscnvolvida,'ou por outra, cm via de desenvolvimento, as
suas diferenças, as suas conotaç.ões especiais, foi justamente o centro
·dos debates lá feridos.
Para nós, acostumados a outros conclaves, a termos que defendê-lo quand'o .atacado, a vermos sua ação criticada, é o motivo de
sutisfuçilo maior-pura nós tal fato.
'· .

-384Sr. Presidente, não iríamos, aqui, cometer a injustiça de nominar destacadamcntc os representantes, seja desta Casa, seja da Câmara Baixa, nos seus diferentes desempenhos; o relatório enviado ao
Presidente Célio Borja se presta bem desta incumbência. Mas
queríamos assinalar, mais uma vez, a cordialidade reinante a ao mesmo tempo o exemplo que deu a Delegação Brasileira, de pontualidade c noção exata de seu dever.
Nunca esteve a Bancada, que destinada era ao nosso Pais, vazia;
sempre seus representantes a postos, nas diferentes Comissões c,
mais uma vez, vimos reconhecido, nas conversas,· nas diferentes
intervenções havidas, o respeito por uma potência que é emergente: a
nossa Pátria.
Sr. Presidente, Srs, Senadores, é do contato com representantes
de outros países; é do ajuizamcnto que fazemos das suas idéias, dos
seus pensamentos, dos depoimentos que nos trazem do que vai por
terras outras, que sentimos o quanto a nossa Pátria hoje se afirma no
concerto das mais nações do Universo.
Este era, justamente, o depoimento que gostaríamos de dar
inicialmente, Sr. Presidente.
Se nos detivemos mais na tese central, é porque, com grande
honra o Presidente da Delegação, autor de Trabalho a respeito, discutido c analisado ex-abundância, viu que, realmente, há um consenso cm todos os países, de que o Parlamento, hoje, é uma força viva,
uma força atuante, que precisa se adaptar, que precisa ter uma
dinâmica diferente face aos tempos modernos, mas que é insubstituível como a representação mais legitima do povo que ele, por motivos os mais diferentes, com maior ou menor amplitude, representa.
Passemos ao relato:
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO
INTERPARLAMENTAR
Honrado com a designação do Sr. Presidente do Grupo
Brasileiro da União Intcrparlamentar, Deputado Célio
Borja, para chefiar a Delegação Brasileira à 118• Reunião do
Conselho Intcrparlamcntar, realizada em abril último na
Cidade do México, passo a relatar, conforme o disposto no
art. 33 dos Estatutos daquele Grupo, os trabalhos desse
encontro.
A Delegação Brasileira ficou assim constituída:
Senador Virgílio Távora, Chefe da Delegação
Senador Benjamim Farah
Senador Tarso Outra, Membro do Conselho IntcrparIamcntar
Deputado João Arruda, Membro do Conselho Intcrparlamcntar
Deputado Marcondes Gadclha
Deputado Murilo Badaró
Secretariado: Paulo Irincu Portes, Assessor da Delegação
Moacyr Valladares, Assessor de Imprensa.
Da reunião participaram delegados de 59 países c, como
observadores, os representantes dos seguintes organismos
internacionais: ONU, OIT, UNESCO, OMS, FAO, GATT,
Conselho da Europa, Associação Internacional dos Parlamentares de Língua Francesa, União Parlamentar Asiática,
União lntcrparlamcntar Árabe c o Conselho Nacional da Palestina.
A Sessão Solene de Instalação teve lugar às IOhOO do dia
20 de abril, na Câmara dos Deputados. Fizeram uso da palavra o Senador Victor Manzanilla Schaffcr, Presidente do
Grupo Mexicano; o Sr. Robert G. MUller, que leu mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas, Sr. Kurt
Waldhcim; o Sr. G.S. Dhillon, Presidente do Conselho Intcrparlamcntar, c o Presidente do México, Exm'. Sr. Luís Echcvcrria Alvarez.
Encerrada a Sessão Solene de Instalação, tiveram imediatamente início os trabalhos das Comissões permanentes
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da União, realizados no Ministério das Relações Exteriores,
que se estenderam até o dia 23 de abril.
A Comissão para o estudo das questões parlamentares,
jurídicas c dos direitos do homem realizou quatro sessões,
sob a Presidência do Sr. A. Saint-Rémy (Bélgica). Participaram de seus trabalhos, na qualidade de representantes bra·
silciros, os Srs. Senador Virgflio Távora c Deputado João
Arruda.
O Sr. Presidente abriu os trabalhos c pôs cm votação a
Ata da sessão realizada cm Londres, cm setembro de 1975,
que foi aprovada por unanimidade.
·
Da Ordem do Dia dos trabalhos constava o debate dos
seguintes temas:
. ..
I O Parlamento como expressão da estrutura social de
uma sociedade; c
II O estudo do papel que a União poderia descm·
pcnhar para prevenir os castigos c os tratamentos cruéis,
desumanos c degradantes c, cm p!lflicular, a possibilidade de
se criar um processo de exame c de tratamento das comunica·
ções relativas aos direitos do homem.
Ao tema I foram apresentados 13 documentos de informação pelos grupos de Israel, da Rep6blica Democrática
Alemã, do Brasil, de autoria do orador, da Iugoslávia, Poldnia, Tchccoslováquia, Rcp6blica Federal da Alemanha, do
Canadá, da URSS, Bulgária, França, Mongólia c Síria c um
anteprojcto de resolução da delegação israelense. Amplamente debatida a questão, com especial destaque dado ao
tema central do trabalho brasileiro, não se chegou a um denominador comum para redação de um documento finlll,
devendo sua discussão ser retomada por ocasião da Confcrên·
cia de Madrid.
Ao tema II foram apresentados anteprojctos de recomendação pelos Grupos do Canadá (emendado pelos representantes da República Federal Alemã c Dinamarca), da Bélgica
c da República Democrática Alemã.
Constituída Comissão de Redação, integrada pelos representantes dos Grupos que apresentaram antcprojctos ou
emendas, esta submeteu à deliberação do plenário proposições a serem encaminhadas ao Conselho, tendo sido
aprovadas a do Canadá c a da Bélgica.
Foram indicados relatores da matéria, perante a 63•
Conferência Interparlamcntar, os Srs. Fathi Zouhil
(Tunísia), Sulwesgcr Zawadski (Polónia) c a Sra. Ursula
Scheliechcr (Rcp. Fcd. Alemã).
O último item da pauta da Ordem do Dia era o da eleição do Presidente c dos Vicc-Presidcntes da Comissão, para o
período compreendido entre abril de 1976 c abril de 1977.
Foram reeleitos, por unanimidade, Presidente c ViccPrcsidcntc da Comissão os Srs. A. Saint-Rémy c R.G.L. Fairwcathcr, respectivamente. Para a outra vaga de Vicc-Presidcntc havia duas candidaturas, a do Deputado Marcondes.
Gadclha, pelo Brasil, c a do Sr. Maurice Oulatc, pela Costa
do Marfim.
Tendo havido entendimentos entre os chefes de delegação dos dois grupos nacionais c os respectivos candidatos,
ficou decidido que o Deputado Marcondcs Gadclha retiraria
sua candidatura, havendo compromisso de o Brasil contar
com o apoio do bloco africano quando apresentar, no futuro,
candidatura à Mesa Dirctora de uma das Comissões permcncntes da União.
Na oportunidade, o Deputado Marcondes Oadclha fez
o seguinte pronunciamento, no plenário da Comissão:
"Alguns colegas decidiram apresentar a minha candidatura à Vicc-Prcsidência desta Comissão, levando cm conta
que o Brasil há muito tempo não ocupa nenhum posto, não
exerce nenhuma função especial no seio das Comissões de
Estudo da União Intcrparlamcntar•

-3il5Entretanto, nós temos laços de amizade muito fortes
com a África cm geral c com a Costa do Marfim cm particular. Vossas Excelências sabem que nós temos muito
sangue africano cm nossa civilização, cm nossa formação c
cm nosso carátcr nacional. E nós temos um certo orgulho
disso. Por essa razão, a representação da Costa do Marfim
goza de nossa admiração e de nossa simpatia. E por isso também eu renuncio à minha candidatura em favor do Sr.
Oulate, da Costa do Marfim."
Com a retirada da candidatura brasileira, o Sr. Oulatc
foi eleito por aclamação.
A Comissão para o estudo das questões económicas c
sociais realizou quatro sessões. Presidiu aos trabalhos o Sr.
Uwc Holtz (Rcp. Fcd, Alemã), Vicc-Prcsidcntc no exercício
da Presidência. Participaram dos mesmos, na qualidade de
representantes brasileiros, os Srs. Senador Virgílio Tllvora c
Deputado Marcondcs Gadclha.
Declarando abertos os trabalhos, o Sr. Presidente
procedeu a votação da Ata da sessão realizada em Londres,
em setembro de 1975, que foi unanimemente aprovada.
Em seguida, Sua Excelência abriu os debates sobre o
tema "O estabelecimento de uma nova ordem económica
internacional", o qual foi amplamente discutido, tendo sido
apreciados 20 documentos de informaçi\o, sendo um do
Brasil, de autoria do Deputado Geraldo Guedes, c 6 anteprojetos de resolução apresentados pelos Grupos da Romênia,
França, do Paquistão e dos EUA, do Canadá e da Iugoslávia.
Constituída Comissão de Rcdação, integrada por rcpre·
sentantcs dos Grupos que submeteram antcprojctos, esta
concluiu por um projeto de resolução que foi aprovado, no
Plenário da Comissão, por 38 votos, nenhum contra c cinco
abstenções.
Foram indicados relatores da matéria, perante a 63•
Conferência Interparlamcntar, os Srs. Maour Ousmanc Bn
(Senegal) c Roland Gillct (Bélgica).
Concluindo os trabalhos, a Comissão elegeu para a
Presidência de sua Mesa Dirctora o Sr, El Hadj Moussa Ya
(Rcp. dos Camarões) c para a Vicc-Prcsidência os Srs. Uwc
Holtz (Rcp. Fcd. Alemã) c Witold Lipski (Polónia).
A Comissão para o estudo das questões políticas, 'ela se·
gurança internacional c do desarmamento também realizou
quatro sessões. Presidiu a seus trabalhos o Vicc-Prcsidcntc,
Sr. lstvam Darvasi (Hungria), cm substituição a Sir Thomas
Williams (Grã-Brctanha) que renunciara à Presidência da
Comissão antes de sua eleição, cm Londres, para o Comité
Executivo da União Intcrparlamcntar. Integraram a mesma,
na qualidade de representantes brasileiros, os Srs. Senador
Benjamim Farah c Deputado Murilo Badaró.
Abertos 'os trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à vota·
ção a Ata da sessão realizada cm Londres cm setembro de
1975, que foi aprovada por unanimidade.
A seguir, o Senhor Presidente pôs cm discussão o tema
"A urgência de se reduzir a tensão mundial c de se estabelecer
uma regulamentação internacional para o comércio de
armas clássicas", o qual foi longamente debatido, tendo sido
a ele apresentados 12 documentos de trabalho pelos diferentes grupos nacionais.
O Brasil se fez ouvir através da palavra do Senador
Benjamim Farah, que expôs o nosso ponto de vista sobre a
questão. Também fizeram uso da palavra, além dos diversos
delegados, os observadores, Srs. Robert G. MUller, representante da ONU, c Hussam Khatib, representante do Conselho
Nacional Palestino.
Ao tema foram apresentados oito anteprojctos de resoluçiio, elaborados pelos Grupos da Polônia, dos EUA., da lu-

goslávia, dos Países Nórdicos, da Itália, Bulgária, que recebeu emenda do grupo sírio, Bélgica e do Canadá.
Para a elaboração do projeto de resolução, a ser
submetido à apreciação da 63• Conferência Interparlamentar, foi constituída uma Comissão de Redação, integrada
pelos representantes dos grupos nacionais acima mencionados, que apresentou ao Plenário proposição aprovada
por unanimidade, tendo sido designado relator da mesma,
perante aquela Conferência, o Sr. Robert Urbain (Bélgica).
A Comissão concluiu seus trabalhos, procedendo à eleição de seu Presidente, Deputado Sture Ericson (Suécia) e
reelegendo Vice-Presidente os Srs. Abdullah Mohammed
Aniebari (Coveitc) e lstvan Darvasi (Hungria) para o período
compreendido entre abril de 1976 e abril de 1977.
A Comissão para a educação, a ciência e a cultura teve
quatro sessões, sob a Presidência do Sr. Robert McClory
(EUA.) Integraram-na, como delegados brasileiros, os Srs.
Senador Tarso Outra e Deputado João Arruda.
O Senhor Presidente abriu os trabalhos e procedeu à
votação da Ata da reunião realizada, em setembro último,
em Londres, que foi aprovada por unanimidade.
Abertos os debates sobre o tema "A cooperação no cam·
poda ciência, da educação e da cultura e o melhoramento ulterior das relações internacionais" foi este exaustivamente
discutido, tendo sido a ele apresentado~ 16 documentos
informativos e 7 anteprojetos de resolução.
Foi constituída Comissão de Redação para elaboração
do projeto de resolução a ser submetido à apreciação da 63•
Conferênciu, integrada pelos representantes dos Grupos da
URSS, dos EUA., da Romê:nia, República Democrática
Alemii, lugoslítvia, Dinamarca e do Canadá.
Apresentado o projeto de resolução, foi o mesmo
aprovado, por unanimidade, sendo indicado relator da
matéria, perante a 63• Conferência, o Sr. P. Stenback
(Suécia).
Encerrando os trabalhos, a Comissão procedeu à eleição
de sua Mesa Diretora. Com a retirada da candidatura do Sr.
Laila Takla (Egito) foi eleito, por aclamação, o Sr. Powl
Dam (Dinamarca). A Mesa Diretora da Comissão ficou
assim constituída: Presidente, Sr. P. Dam (Dinamarca) e Vice-Presidente, Srs. B. Kucera (Tchecoslováquia) eM. Sopiee
(Malásia).
A Comissão para os territórios não autônomos e o estu·
do das questões étnicas reuniu-se, às 16h30m do dia 23 de
abril, sob a Presidência do Sr. I. Wane (Senegal}, para votar a
At:.t du sessuo realizada em Londres, em setembro último, e
eleger u su:t Mesa Diretora. Integraram os trabalhos, na
qualidade de representantes bmsilciros, os Srs. Senador
Benjamim Farah e Deputado Murilo Budaró.
O Senhor Presidente, declarando aberta a sessão, pôs em
votação a Ata, que foi aprovada por unanimidade.
Em seguida, procedeu-se à eleição da Mesa Diretora,
tendo sido reeleitos, por aclamação, respectivamente Presi·
dente e Vice-Presidentes os Srs. I. Wane (Senegal), H.
Knobbe (República Democrática Alemã) e F. Zouhir (Tuni·
si a).
O Conselho lnterparlamcntar realizou sua 118• Reuniilo
às 10:00 e às 15:00 do dia 24 de abril, no Ministério das Relações Exteriores, sob a Presidência do Sr. G.S. Dhillon (ln dia).
Participaram do encontro, na qualidade de membro do
Conselho, os Srs. Senador Tarso Outra e Deputado João
Arruda.
Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à vota·
ção a inclusão de um item suplementar, na Ordem do Dia,
sobre indicuçilo de membro honorário, que é aprovada.
Transmitiu, uindu,' Sua Excelência •as conclusões da IV
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Em seguida, foi aprovada a Ata da 117• Reunião do
Conselho, realizada cm Londres, cm setembro de 1975.
O Sr. Presidente pós, a seguir, cm discussão recomendação do Comité Executivo no sentido de suspender a
filiação à União dos Grupos nacionais de Bahcrcim, do
lcmcn, de Bangladesh c da Argentina.
Com a palavra, o Senador Manzanilla-Schaffcr
(México) falou sobre documentos que relatam o encarceramento de parlamentares argentinos. O representante de Israel
replicou que este assunto não constava da Ordem do Dia. O
ddegado dos Países Baixos opinou no sentido de que se pode
protestar contra as prisões. Novamente com a palavra, o Sr.
Manzanilla-Schaffcr declarou que está cm debate, também, o
pedido de suspensão da filiação argentina c indagou ao Secretário-Geral da possibilidade de informar-se sobre o destino dos parlamentares daquele pais. Este, por sua vez, esclareceu que nào tem meios de consultar fontes oficiais a respeito,
Em votação a proposta de suspensão da filiação dos 4
grupos nacionais foi a mesma aprovada.
A seguir, o Sr. Manzanilla-Schaffcr teceu considerações
sobre a proposição mexicana de condenação à situação chilena c uruguaia. O representante dos EUA apoiou-se e fclicitou o grupo mexicano pela apresentação da mesma. Em
votação, foi aprovada por aclamação.
Com a palavra, o Sr. Pio-Cario Terenzio, Secretário-Geral da União, relatou as atividades da Organização desde a
117• Reunião do Conselho, como também as medidas tomadas pela União com respeito à situação chilena.
Em discussão o projeto de resolução, apresentado pelos
países nórdicos, sobre o Chile, usaram da palavra os representantes da República Democrática Alemã, que apresentou emenda ao mesmo, e da Costa do Marfim. O rcpresen•antc dos EU,\. ponderou que a União deveria preocuparse com a situação de todos os parlamentares do mundo c não
só com a dos chilenos. O Sr. Chandcrnagor (França) manifestou seu apoio ao projeto e falou também da ajuda que se
pode estender, cm todo o mundo, a pessoas e parlamentares
que se encontram em dificuldades nos países totalitários,
opinando, entretanto, que o envio de uma segunda Comissão
para visitar o Chile é inoportuna diante do fracasso da
primeira.
O Sr. Presidente propôs que se crie uma subcomissão de
rcdação, integrada por representantes da Alemanha, México
c Venezuela, incumbida de redigir uma proposição final
sobre a matéria, o que foi aprovado.
Prosseguindo nos trabalhos, o Conselho aprovou o retório, favorável, da Srt S. Nagibc (Síria) sobre os resultados
financeiros do ano de 1975.
A seguir, o Secretário-Geral apresentou um resumo do
relatório da Comissão Especial para o estudo dos meios de
controle da poluição do mar Mediterrâneo c passou a pala·
vra ao Presidente da mesma, que também teceu considerações a respeito. Em votação, foi aprovado o relatório por
unanimidade.
Com a palavra, o Secretário-Geral adjunto, Sr. Pierre
Cornillon, declarou que foi elaborado, c está sendo distribui·
do a todos os grupos nacionais, um documento contendo as
informações sobre o IV Simpósio lntcrparlamentar "Quem
legisla no mundo moderno".
A palavra foi concedida ao Sr. Saint-Rémy, Presidente
da Comissão Parlamentar, Jurídica c dos Direitos do Homem, que fez considerações sobre as sessões realizadas e ex·
pós que os dois projetos o canadense e o belga, sobre o tema
"O estudo do papel que a União poderia desempenhar para
prevenir os castigos e os tratamentos cruéis, desumanos c
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degradante.~ c, cm particular, a possibilidade de se criar um
processo de exame c de tratam~nto das comunicações relati·
vas aos direitos do homem" silo complementares c recomendou que fossem aprovados. Debatida a matéria foram
aprovados, com emenda à proposição canadense, aprescn·
tada pela França, e outra à proposição belga, submetida pelo
grupo iugoslavo.
Em seguida, os Presidentes das demais Comissões de
Estudo relataram os trabalhos das mesmas.
Com a palavra, o Delegado da Tunísia solicitou, cm
nome do Sr. Said (Egito), que fosse retirado da Ordem do
Dia da 63• Conferência lntcrparlamcntar o item "A Situação
no Oriente Médio", mantendo-se aquele sobre "A Situação
. na Rodésia", o que foi aprovado. Por sua vez, usou da pala·
vra 'o representante da República Democrática Alemã, solicitando, também, a retirada do item, proposto por aquele Grupo, "A Situação no sul da África", que foi aprovada. Ficou
também aprovada proposta do Delegado australiano, apoiada pelo Delegado dos EUA., de que se alterasse a enumeração na Ordem do Dia do item sobre "A Situação na
Rodésia".

O Sr. Secretário-Geral esclareceu que o item "A Situação na Rodésia" seria incluído, sem debate, na Ordem do
Dia da Conferencia, mas que a Comissão de Estudo competente apresentará projeto de resolução sobre a questão para
apreciação pelo Plenário.
A seguir, o Senhor Presidente pôs cm votação, após ter
sido rejeitada proposta do Sr. Tarabanov (Bulgária) de adiamento, o projeto de recomendação formulado pelo Comitê
Executivo sobre "0 trabalho dos órgãos da União, à luz dos
problemas surgidos com a evolução c o desenvolvimento da
Organização". O projeto foi votado, parágrafo por parágrafo, sendo o mesmo aprovado com emenda apresentada pelo
Delegado da Tunísia.
Prosseguindo nos trabalhos, o Conselho passou à
apreciação do projeto de resolução, apresentado pela
subcomissão de redação, sobre "A Situação no Chile", que
foi aprovado por 75 votos, nenhum contra c três abstenções.
O Brasil votou pela abstenção. Ficou, ainda, resolvido que a
Comissão a ser enviada ao Chile para verificar, ln loco a
situação dos presos políticos seria constituída pelos Srs. Saint
Rémy (Bélgica) c Manzanilla-Schaffcr (México).
Com a palavra, o Sr. Secretário-Geral comunicou o calendário dos próximos encontros da União lntcrparlamcntar:
63• Conferencia, Madrid, Espanha, de 23-9 a J9-J0-76
120• Reunião do Conselho, Cambcrra, Austrália, de II a
16-4-77
64• Conferência, Sófia, Bulgária, cm data a ser fixada.
Em seguida foram tomadas as seguintes decisões:
I) encaminhamento à Conferência de Madrid das con·
clusões do Grupo de Trabalho constituído para proceder à revisão dos Estatutos da União;
2) indicação dos Srs. Manzanilla-Schaffer (M~xico) c J.
Bourchicr (Austrália) para preencherem, respectivamente,
at~ a 63• Conferência, as vagas dos Srs. Carrillo (M~xico) c
Collard (Austrália);
3) indicação do Sr. M. Ali Rashti como membro hono
rário do Grupo iraniano; e
4) criação de um grupo de trabalho com a finalidade de
apreciar a ação a ser seguida pela União Intcrparlamcntar,
com relação à cooperação e segurança européias.
Esgotada a pauta dos trabalhos, fizeram uso da palavra
os representantes da Grã-Brctenha, do Paquistão, da Hungria, Tunísia, dos Camarões c da Costa Rica, Espanha c
Romênia, a fim de agradecerem a hospitalidade mexicana c
louvarem a organização do encontro.
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Encerrando os trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a
cooperação de todos os parlamentares presentes c expressou
palavras de reconhecimento c gratidão ao povo c governo
mexicanos pela calorosa acolhida proporcionada aos delega.·
dos à I 18• Rcuniilo do Conselho lntcrparlamcntar.
Senhor Presidente,
Antes de finalizar este relatório, desejo ressaltar a atua·
ção de nosso Embaixador Lauro Escorei, que foi incxccdlvcl
como elemento de apoio à Delegação brasileira. Sua Exccli:n·
cia não só nos rcccpcionou da maneira mais fidalga, como
deu toda cobertura c assistência aos trabalhos da Delegação,
colocando, inclusive, a sede da Embaixada e seus funcioná·
rios à disposição de nossos delegados.
Também quero manifestar o meu agradecimento aos
Srs. Senadores e Deputados, que integram a Delegação, pela
cooperação c dedicação que deram aos trabalhos. Esse agra·
decimento é estendido ao Assessor da Delegação, o funcioná·
rio Paulo Irineu Portes, que teve um desempenho produtivo e
de eficiente colaboração, prestada diuturnamente, facilitando
os trabalhos da Chefia da Delegação.
Tenho dito.
I 18• Reunião do Conselho Interparlamentar (cidade do
México, de 20 a 23 de abril de I976).
"O Parlamento como expressão da estrutura social de
uma sociedade". Estudo apresentado pelo Senador Virgllio
Távora.
-Aprovado e encaminhado pela Delegação brasileira à
Comissão para Estudo de Questões Parlamentares, Jurldicas
e de Direitos do Homem":
O PARLAMENTO COMO EXPRESSÃO
DA ESTRUTURA SOCIAL
DE UMA SOCIEDADE
Um Parlamento deve expressar a estrutura de uma sociedade
ou ser expressão dos valores dessa sociedade que podem não estar
exatamente integrados na sua estrutura?
Acreditamos sinceramente que o Gp Bras da União Interparla·
mentar procura representar e expressar as valorações que regem
nossas sociedades, muito mais que se expressa das suas estruturas
atuais que niio aceitamos, posto que buscamos desenvolvê-las de mo·
do a adequá-las aos nossos ideais de valoração social, tanto quanto
nos seja passivei.
Pode ser até que no afã de nossa busca desse ideal, possamos
transformar algumas de nossas tradições, destruir crenças e mudar
atitudes. Mas algumas pseudotradições, crenças e atitudes, se vistas
em comparação com as valorações básicas de nossas sociedades po·
dem ser meros estereótipos que realmente precisavam de correção.
Fique claro, porém, que consideramos o titulo que nos é proposto, em si, uma distorção semântica derivada do condicionamento a
que muitos de nós, em maior ou menor. intensidade, ficamos expostos pelo enculturamento de origem externa. A estrutura dos
palses ricos que desenvolveram as teorias do campo das Ciências
Sociais, em especial as de Politica e Administração, são bastante
equilibrados e correspondentes a suas valorações sociais. As nossas
estão longe de corresponder sequer à integração social e participação
popular do processo econômico ou politico decisório. O que não
significa que os estratos sociais não participantes não possam ter
seus valores representados e expressos no corpo de unidade nacional
que é o seu Parlamento.
Ao poder representativo cabe a responsabilidade de sancionar
costumes, inovar, consoante os valores observados do comportamcn·
to da totalidade de seus representados e até condicionar ou corrigir
condicionamentos consoante sua percepção, apreciação dos valores
vigentes.
O conceito de percepçilo apreciativa desenvolvido por
Geoffrey Vicky implica em uma absorçilo da realidade com o

julgamento relativo ao conjunto prévio de experiências e deli·
niçõcs do observador, transcende ao mero conceito de pcrcep·
cão física de estímulo.
E por que, entre todas as instituições públicas esta nos
parece a mais propicia para a guarda desses valores? Parti·
mos, naturalmente, da premissa básica de que a difusão do
poder, a eqUidade, o respeito aos direitos humanos e a auto·
determinação, a evoluçilo das condições de vida consoante as
aspirações de uma sociedade sejam todas variáveis da difícil
equação da Democracia.
~nosso pressuposto também que todas as características
da Dcú1ocrada tem dosagem difícil c variada na difícil c
variada arte de coordenar ordem c liberdade, na combinação
do interesse de cada um, das minorias e até do todo.
Essa árdua função de coordenação e combinação é
governo c antes mesmo de o ser é a atividadc que lhe é
imanente cm mais das vezes, c a precede todas as vezes política, opção de alternativas polivalentes.
E da opção política faz parte c integra a definição dos
valores vigentes na sociedade.
Uma das primeiras dessas definições é o conceito de
representatividade que cada representante dá ao seu próprio
mandato e ao seu corpo de poder. (Ver Ricselbalck, Polítics
in Congress Mac Gram Hill 1971.) Deste conceito e das atitu·
dcs dele emanadas depende a maior ou menor legitimidade
de um Parlamento como expressão da estrutura social que
representa.
Na II Conferência sobre Desenvolvimento de Legislati·
vos, debatendo-se o tema dos legislativos contemporâneos na
Universidade do Estado de Nova Iorque cm Albany alguns
desses conceitos levantaram dúvidas, e revelações bem inusi·
tadas sobre a opinião vigente foram feitas. O Congresso
brasileiro co-participou o conclave em que os conferencistas
se perguntavam, um tanto perturbados pelos acalorados
debates em torno de diferenças regionais de conceitos como
desenvolvimento político-social, representatividade c outros:
"Quem na sociedade teria a guarda dos valores sociais?"
(Prof! Rosinetti Soares c Prof. Lakidi ln Anais da II Confe·
rência de Desenvolvimento de Legislativos - Publ. Càmara
dos Deputados- 1975.)
Na verdade chega-se a conclusões interessantes em
debates desse teor. Há, por exemplo, muito mais estereotipas
em torno do conceito de representatividade do que possamos
imaginar. Ele não é, outrossim, tão simples como parece a
cada um que guarda sua própria opinião a respeito, aprecian·
do os fatos consoante diferentes vivências e valorações am·
bieniais.
~. pelo contrário, uma complexa combinação de quan·
tidade, qualidade, relação espacial, intensidade de ação e
interativamente, outros valores d~ expressão social.
Com o desenvolvimento das ciências, o complexo concei·
to de produtividade foi tornado simples c considerado
mensurável pelos economistas matemáticos (com acen·
tundas dúvidas para muitos quanto a esta suposta precisão).
Esta evolução levou os cientistas politicas à busca de status
para a sua atividade científica, inferiorizada pela falta de
precisão e pela carência de padrões de medida. Propagaram·
se à demasia idéias empiristas de representatividade medida e
outros conceitos de estudos behavioralista.
Naturalmente a medida foi feita pelos padrões que mais
pareceram a uns ou outros, propícios à medição. Alguns de
ingênua seleçào, ainda que válidos os exercícios intelectuais a
que se prestem, como idade, profissão, sexo, renda etc.
(Rieselbuch, op cit).
Imagine-se num País como o Brasil com n achutuda pirâ·
mide etária que temos (53% abaixo de 19 anos), termos um
corpo representativo no Congresso referido à idade, para
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padrão à profissão e sexo. Não discutimos os méritos sociais
das donas-de-casa, dos lavradores, das crianças nas escolas, c
outros componentes da sociedade, mas duvidamos de seu
próprio desejo de abandonar suas atividades para, simbolicamente, comporem o Congresso Nacional nos seus
percentuais relativos à população.
Diríamos que outra instituição de relevo no estudo da
guarda e responsabilidade pelas valorações nacionais é a
Escola, especialmente, no que toca a mudanças de valores, as
Universidades. Estas últimas, ao passo que realmente sejam o
organismo social que perquire o conhecimento c o registra.
nos escritos cada vez mais volumosos, estão .adquirindo
características de padronização de valores a nível
internacional. Enquanto a Escola média c elementar é coisa
da guarda dos valores nacionais c até regionais, sofrendo
apenas a influência da Universidade, estas estão quase a se
transformar cm clubes exclusivos, de intercâmbio internacional quando ao nível de pós-graduação. Suas aspirações de
objctividadc foram frustradas pela sua própria criação de
linguagem exclusivas para cada ãrea do conhecimento
humano.
Um dos grandes problemas de abandonar todo o subjctivo, num mundo subjctivo por si mesmo, porque pensante, é
o fato de que inúmeros fenômenos da vida humana~ não
encontraram na ciência um padrão de medida satisfatório.
A interação humana das negociações polrticas, por excmplo,é
por demais complexa cm variedade de atitudes c percepções
para encontrar um padrão de mensurabilidade. Podemos
supor, por exemplo, que um organismo legislativo seja mais
ou menos ativo pelo número de projctos que aprecia, ou
aprova. Mas, esta medida, deixa de lado os seus defeitos
intrinsecos, mas óbvios, tais como importância dos projetos,
intensidade de ação que o mesmo exige, negociações informais que não tem qualquer registro. E que dizer do fato de
que um Parlamento pode registrar como ação formal inúmeras negociações que outro não registra? Da mesma forma, a
própria cultura formalista de uma nação, pode levá-la, paradoxalmente, a ter poucos registras oficiais de uma negociação extensa, cercada de protocolos e rituais de etiqueta mas
sem designações específicas para cada etapa.
Os hábitos, atitudes, tradições e valores de uma sociedade, eltatamcnte porque expressos pelo seu parlamento independente do modelo pelo qual os cientistas tentem medi-lo
ou julgar sua representatividade e atuação, fazem com que
sua atividade.seja de dificil comparação com outro qualquer.
Numa ãrea profundamente pluralizada sob o ponto de vista
politico, com esse pluralismo oficialmente representado por
instituições de classes, pode-se esperar uma legislação formal
a n!vel oe corpo representativo para as minúcias do comportamento humano, da atividade económica e das mudanças
sociais. Faz-se uma lei, por assim dizer, para determinar que
os ovos sejam carimbados com a data de determinado lado.
Tal assunto é relevante em regiões de grande concorrência
entre entidades, instituições defensivas do consumidor e
outros grupos de interesse institucionalizados. Onde elas
não existem, a família e o governo têm maior âmbito de iniciativa c responsabilidade (aliás substituído na sociedade pulverizada cm que a unidade familiar não tem ramificações significativas e reduz sua responsabilidade de vinculo aos primeiros anos de vida "dos filhos). Nessas condições, a qualidade
dos ovos seria provavelmente controlada a um n!vel mais
próximo do consumidor, por uma fiscalização a n!vel executivo, originária de portarias internas de órgão executivo. Se
considerarmos o problema da representatividade e da expressão de valores pelo corpo parlamentar seria de perguntar se o
ato de legislar sobre a qualidade dos ovos é mais expressivo

dos valores sociais se iniciado pelo legislativo através da pressão de grupos de interesse quase sempre profissionalizado? A
bargun ha politica prévia a essa legislação não se faz entre
profissionais dos grupos interessados no assunto? Ela é mais
ou menos expressiva do interesse popular quando ele é previsto, percebido e regulado por oficiais do executivo que em última instância recebem uma delegação política para regular
detalhes da legislação maior. Essa delegação feita por valores
políticos c profissionais é mais representativa dos valores de
uma sociedade cm que a competição como forma de vida esteja num plano abaixo da proteção do interesse coletivo ..
Ambas as alternativas tem sua validade de expressão social e
são igualmente politicas. Numa, a delegação é feita por
concorrência entre instituições profissionalizadas dos grupos
de interesse (vigentes os valores liberais do sucesso económico, eficiência individual, competição e individualismo).
Noutra, o oficial é preposto dos delegados eleitos dos corpos
representativos (vigentes os valores não tidos como tão liberais e vistos como paternalismo).
A priori o liberalismo como modelo de democracia
ganhou uma conotação idealista que mascarou muitas distorções de seus princípios originais. Ele tem sido exarcebado
nas sociedades que se assustam com a palavra paternalismu
a um ponto injustificável, qual seja a lei do mais forte, da
guerra fria entre compatriotas, da generalização de concorrência ao um ponto em que os valores humanísticos correm
sério risco. Por outro lado, o termo paternalismo i: carregado
de emoções em face dos extremos de autoridade que antecederam a era do liberalismo. De nenhuma forma, as ações
Wellfare e exercício do poder moderador com que o Estado
evita os exageros derivados do liberalismo aceito como regra
geral; e as famílias se unem em defesa de interesses coletivos
delegando essa defesa a seus lideres pode ser vista como menos democracia que a atitude idêntica de células baseadas na
atividade. Essa é uma visão a um tempo originada da especialização da era industrial reativada ou reforçada pelo desmantelamento da família como subproduto da revolução
comercial.
Acreditamos até que ambos os fenômenos tenham sido
fasmáticos e uma nova valoração de trabalho interdisciplinar
venha a resolver a concorrência entre especialistas, devolvendo à família ou a outras instituições sociais a função de preencher as necessidades de transcendência e arraigamento do
homem.
A fase de transição por que estão passando as sociedades
que exacerbaram o liberalismo i: uma apreciação comum dos
sociólogos e psicólogos no problema do homem perdido na
metrópole, nos índices assustadores da criminalidade, na
insatisfação psíquica, nos novos mitos e nos surtos místicos
que já são o ápice do protesto contra o status quo.
Malgrado a subnutrição, a pobreza e a insatisfação física, esses problemas só estão atingindo as sociedades em desenvolvimento numa proporção bem modesta, onde a propa·
ganda du insatisfação psíquica dos ricos produz efeito,
demonstração dos vícios da mesma forma que dos bens de
consumo supérfluos ou pelos menos inconssistentes com o estado interno de desenvolvimento em que se encontram.
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o corpo representativo, mal ou bem, tem, numa sociedade, melhores condições qualquer outra instituição para
superar distorções de ordem ideológica, exarcebação de valores alienigenas e moderar absorções estranhas ao contexto.
Mesmo sujeito a deformações eventuais elas não podem ter i';
um carúter permanente pela própria qualificação renovadora
do processo eleitoral. Se este é viciado, ainda assim, só um es· i'
tudo acurado desses vícios pode demonstrar que não sejam
defesas automáticas do sistema social contra a implantação
de modelos não condizentes com a realidade, antes que uma

-389distorção duradoura do processo e da expressão social que é
imanente aos parlamentos.
Assim, a escola em particular a Universidade pode
moldar, sofisticar, elevar e, eventualmente, deturpar os valores de uma sociedade e assim modificar sua estrutura agindo como instrumento institucional da execução da guarda e
evolução cultural. E o faz na medida em que as propaga ou
transmite às gerações vindouras; Mas isso 'O faz ainda mais a
, Famflia, de modo diluído e evolutivo em ambos os casos, sem
concreta responsabilidade de guarda no sentido da verificação de que as atitudes novas e as mantidas sejam a expressão do conjunto social.
Sii1J unidades sociais preocupadas com a realização de
objetivos que podem ou não no conjunto conduzir a uma evo.lução de valores sociais no encontro das aspirações nacionais.
Na realidade os nassos sistemas escolares, especialmente
a nível universitário e através deste influenciando os demais e
mais ainda a administração pública, são muito permeáveis a
valores estranhos nem sempre condizentes, com a estrutura
social sobre as quais atuam. Isto não é um fenômeno moderno nem de sua implantação poder-se-ia acusar qualquer
organismo. praticamente uma herança de todos os que estiveram dominados como colônia quando este domínio se prolongou até a era mercantilista e pelo advento do capitalismo
industrial a dentro.
No Brasil, por exemplo, essa permeabilidade causou o
doloroso extremo de uma atitude dicotomizada de cultura paralela aos verdadeiros parâmetros nacionais - o brasileiro
culto tem dois conjuntos de valores intelectuais - um sobre
o qual se baseia seu condicionamento educacional, alienígena
em quase sua totalidade, e outro, aos poucos adquirido pela
experiência e adequação de seu conhecimento científico
alienígena à realidade física e social de seu ambiente.
Nesse processo o intelectual pode tornar-se um perigoso
destruidor de valores nacionais da sociedade que seu condicionamento alienígena passa a considerar, inadequados,
tradicionalistas ( com sentido pejorativo para o termo tradicional) ou simplesmente errados. Nem falta na literatura
contemporânea quem suponha haver um deslderatum nesse
processo condicionante da intelectualidade dos países
subdesenvolvidos (Baaklim, A
Legislatives in
Developping, Contries, Mythse Realities 1973)Em bom tempo o Governo brasileiro cria mecanismos de
preservação em ação interministerial como é o atual projeto
que visa a preservação dos valores nacionais para sua propagação e evolução racional com as gerações vindouras.
Como orga'nismo executivo esse i: um instrumento de
que o Congresso Nacional certamente muito se servirá na
análise das normas que construíram o futuro de nossa pátria.
Nós n.csmos preferimos acreditar que alguns escritores
justificam o fracasso de suas áreas de atuação de ajuda externa procurando justificativas e razões no que deveria ter sido
sua premissa básica para o trabalho em que falharam.
Desenvolvimento foi e ainda é visto por muitos como o
transplante de uma forma de vida na qual há realmente muitos atrativos, alguns falaciosos, ilusórios mais definitivamente.propagados hoje. Uma correção do curso evolutivo
de qualquer sociedade não significa que se renuncie a todos
esses atrativos de conforto ffsico, alguns, entretanto, realmente, trazem em si a semente de mudanças desastrosas ao sistema de valores de uma sociedade. AI estão como prova, as cidades aglomeradas e a qualidade de vida descendo mesmo
nos países desenvolvidos, quando a vida do campo teve todos
os seus atrativos esquecidos face à obtenção de um emprego
dotado de mais proteçiio governamental na indústria e no
comércio.
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Outra instituição de particular relevância na partilha da
guarda dos valores de uma sociedade seria o seu corpo jurídico.
Os juízes apreciam os fatos e os camparam com a norma
concreta dando vida ao direito quando surge a contenda ou a
dúvida.
Na medida em que essa norma concreta corresponde ao
direito subjetivo, relativo às convicções sociais, o corpo
jurídico da sociedade defende· seus princípios. Se o Parlamento, órgão representativo por excelência, não moldar um
conjunto de normas que correspondam à realidade, o corpo
jurídico praticamente seu delegado ou preposto tácito, encontrará grande dificuldade em fazer justiça ou cuidar que se
cumpra esse conjunto de normas. Eventualmente sua ação,
que só se expressa na contenda será ausente na medida em
que a lei for tão abstrata que não seja exequível.
A lei pautada no abstraio é muitas vezes usada como
pressão para mudanças. As vezes são a cópia antecipada e
inconsistente de legislação social e de direito humano de
nações diferentes. conhecido no mundo, sem nenhuma censura pela tentativa de emulação de mudança social partida
dos intelectuais, o exemplo da abolição institucional de
castas.
Na verdade, a par desta legislação, o parlamento
indiano em ação paralela muito mais efetiva e concreta de
uma Comissão Legislativa de coordenação dos Interesses de
Castas e Tribos oferece opções bem mais realistas à
sociedade.
E quanto a administração o ramo executivo do governo
hoje tão ramificado, complexo e sofisticado? Desde o Governo Central às Empresas paraestatais ou Governo indireto a
máquina governamental é hoje gigantesca no mais capitalista dos sistemas como no socialista.
Não negaríamos que os administradores, regulamentando sobre o particular e as vezes com bastante representatividade expressam também os valores das sociedades,
expressam também sua estrutura, na medida em que esta seja correspondente aos valores sociais. E o fazem especialmente porque, com raras exccções referidas a trabalhos de execução quase mecânico, o administrador faz política, delegada
por um político ou pelos valores da opção política que
determinaram o critério de sua seleção. Naturalmente quem
faz política expressa os valores, senão a estrutura social; por
um lado, nenhuma sociedade pode promover eleições para
toda sua administração; por outro lado, se o fizesse incorreria em problemas de coordenação administrativa de conseqUências negativas para a sociedade como um todo.
Vale lembrar o conceito econômico de Keynes em sua
Teoria Geral- "o que é válido para o indivíduo ou para um
grupo de indivíduos não o é necessariamente para a sociedade como um todo".
Esse problema, aliás, perturba a sociedade americana peJa combinação da exarcerbação de dois de seus valores sociais- eficiência e independência individual.
Sua máquina administrativa ressente-se de pouca interdependência com o governo central e o seu corpo parlamentar. (Lowi, T. in the End of Liberalism).
Essa expressão é porém uma extensão daquela dos Parlamentos propriamente ditos. Tanto que administradores de
áreas muito independentes com estratégias do governo
costumam ser eleitos diretamente pelo povo quando as
sociedades silo muito pluralistas, dispõem de recursos vastos
e poder de barganha disseminado. Essas administrações
eleitas, salvo distorções do processo eleitoral dos quais essas
sociedades parcialmente se resguardam pelo seu mecanismo
de concorrência individualista, podem ser quase tão re-
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corpos representativos parlamentares.
Mas não nos preocupa a determinação do ideal mas a
análise dos fatos; não n quem incumbe num modelo ideal a
guarda dos vnlores c expressão dn estrutura (de fato)
da sociedade. Importa saber quem está realmente se
desincumbindo dessn expressão.
O conceito de representatividade é rclntivo aos vnlores
auténticos c autóctones de umn sociedade c não pode ser
referido aos modelos construidos c, por hipótese, vigentes cm
outros ambientes c circunstAncia. Por sua vez a expressão da
estrutura não pode estar referida ao conceito quantitativo,
matemático c percentual de forma de escalonamento da
sociedade, portanto referido à estratificação económica,
pinimidc etárin, c:scalonamcnto clwista, racional, religioso,
ttc.
"A cxp~o parlamentar da sociedade tem que estar
referida a sua aspiração global, à delegação valorntiva antes
que quantitativa, à representação qualitativa de mandato,
portanto cm qualquer circunstAncia, bem ou mal ao
Parlamento.
Os padrões de análise para verificação dessa expressão c
representatividade, que realmente podem ser deformadas no
tempo c no espaço, por circunstâncias especificas, tém que
~r dc:terminados por estudos próprios baseados numa
metodologia cm que a sintonia com a superestrutura social
permita ao analista a percepção de fatos c fenómenos à luz
d:u valorações sociais do nm bicntc.
t. portanto, nosso sugestão, à guisa de conclusão que os
próprios parlamentares nacionais, e que poderia ser feito
com as~ramento do Grupo Brasileiro da União lntcrparlamcntor desenvolvam no seu bojo consoante sua próprio
capacidade, organismos de auto-avaliação e sondagem de
opinião pública parn verificação constnntc da eficácia com
que exercem o supremo mnndnto de cxpressnr não só o
cstruturn da sociedade como é vista, mns como figurndn nas
aspirnções nacionais de todnn populnçào.
E.!tc, o testemunho que nos obrijln. (Muito bem!)
O Sr. ltaaw Frmco (MDB - MG) -Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) palavra para uma comunicação inadiável.

V. Ex• tem a

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui procurado, há
poucos instantes, p:lo Dr. Hurandyr Mesquita, do Conselho
Deliberativo da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, tendo cm
vista notícia publicada no Correio Brulllense de li do corrente, segundo a qual u ata que cu apresentara na reunião da Comissão do
Distrito Federal, fora-me cncaminhndn por seu intermédio.
Cumpre-me esclarecer, Sr. Presidente, a bem da verdade, que
nilo foi através do Dr. Hurandyr Mesquita que recebi essa ata, tanto
assim que o próprio Presidente dn Comissão do Distrito Federal propunha, no encerrar os trabalhos desse órgão técnico de nossa Casa,
que se apurasse, cm inquérito, como esse documento chegara às
minhas milos.
Interessado nas demissões de funcionários humildes da Fundação Hospitalar, procurei averiguar o que se passava naquele organismo do Governo do Distrito Federal, razão por que, nesta minha
fala, a bem dn verdade, Sr. Presidente, ratifico minha declaração, de
que não recebi a referida ata das mãos do Dr. Hurandyr Mesquita.
Era o que tinha que declarar. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9-Secretário.

~lido

o seguinte

REQUERIMENTO N• 265, DE 1975
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 233, do Regimento Interno, reque1ro
transcrição, nos Anais desta Casa, da nota publicada no jornal
Correio Brullleue, edição de 12-6-76, sob o titulo "Uma fórmula
insólita", de autoria do jornalista Edison Lobão.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1976.- Otalr Becker.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o
art. 233, § 1', do Regimento Interno, o requerimento serâ submetido
ao éxame da Comissão Diretora.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - José Esteves - Petrónio Portella - Virgnio
Távora- Teotónio Vilela -Augusto Franco - Gilvan Rocha Benedito Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está terminado o
período destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 38 Srs. Senadores, há número para
votação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
item 1:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 231, de
1976, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando tenham
tramitação em: conjunto os Projetas de Lei' da Câmara n•s 86,
de 1975, e 35, de 1976, que alteram a redação do parágrafo segundo do art. 26 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho de
1941 (Lei de Desapropriação por Utilidade Pública).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Prcsidéncia fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2:
Votação, em turrio único, do Requerimento n9 248, de
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da palestra proferida pelo Senador Accioly Filho no seminârio sobre Modernização Legislativa e Desenvolvimento Polftico.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
E A SEGUINTE A PALESTRA DO SENADOR ACC/OLY
FILHO:

.·
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"O LEGISLATIVO COMO UM CORPO DE DECISOES
POLITICAS"

/

"A questão de saber para que serve um
Parlamento responde-se por si quando se
pensa se, por acaso, o Pafs ficasse privado
dele." (Burdeau)

/'

Ao deputado francês Andrê Chandernagor, que escreveu em
1967 um livro intitulado "Um Parlamento- para fazer o quê?-,
coube relatar, em janeiro deste ano, as conclusões do IV Simpósio ln·
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'-391tcrpnrlnmcntnr, realizado cm Genebra. Assim encerrou ele o seu relatório:
"Se a tendência parece ser a do fortalecimento dos
Executivos, será temerário, no entanto, afirmar-se que ela é
irreversível. ~ problema de evolução, de vontade c de coragem."
Essa conclusão, a que chegou o relator, era fundada nas informações que, durante o Simpósio, prestaram duas dezenas de representantes de Parlamentos de todos os continentes.
As comunicações procuraram dar resposta às quatro questões
postas pelo Presidente do Simpósio, ao abrir os trabalhos, c que
eram:

A constatação do fenômeno, porém, não deve alarmar, porque
o Parlamento é instituição que vem mudando de atribuição, ou reforçando o exercício de algumas delas c dando menos importãncin a outras, consoante a fase histórica do seu funcionamento.
O Parlamento já foi um tribunal superior de justiça, como
ocorria na França c quase toda a Europa continental no tempo de
Montesquieu. Entilo, o Parlamento não tinha poder para propor, discutir c votar as leis, mas resumia-se a dar fé nos decretos reais c
protestar contra eles, se o desagradavam.

Na Inglaterra, até o século 16 era o rei que representava a Nação, como mostra Huntington, ao passo que os membros do Parlamento representavam as comunidades locais c os interesses
especiais; eram simples procuradores de seus eleitores, pelos quais
Quem legisla do ponto de vista constitucional ou institu- até eram pagos para desempenhar suas funções.
Antes, era sobre as questões financeiras que residia a mais
cional cm cada um de nossos países?
importante tarefa do Parlamento. A votnçilo do orçamento, pela
Quem, em realidade, legisla no mundo?
O Parlamento, cm nossos países, tem a possibilidade prá- conccssilo de recursos financeiros c autorização para cobrança de tritica de legislar realmente, dadas as condições ntunis do mun- butos, marcava o ato de soberania do Parlamento, que detinha assim
cm suas milos toda a dircçào política da nação. Pelo orçamento, é
do?
que o governo podia administrar c, então, era possível dizer que amQuem deveria verdadeiramente legislar?
bos, Executivo c Legislativo, é que governavam. Hoje, a matéria fi.
O Simpósio voltou-se, assim, para a face mais aparente c tradi· nnnccira foi cngolfada pelos problemas económicos c fugiu, senão ao
cionnl das funções do Parlamento - a de legislar, embora exista controle, pelos menos ii iniciativa do Parlamento. Em alguns aspcc·
quem, como Bernard Schwartz, entenda que "há muito de verdade tos, o Legislativo já nem participa das decisões nessa área. Assim, a
na crítica de uma Assembléia que só se ocupa cm fazer leis; por respeito de moeda, sua emissão c seu valor, quem decide é o
importante que seja esta função, um corpo legislativo é pouco digno Executivo; a fixação de tarifas de serviços públicos, que antes eram
do título de Congresso ou Parlamento se meramente produz legis- objcto de decisão parlamentar, agora está a cargo de empresas eslação".
tatais que os exploram.
Quanto à atividndc legislativa, não foram muito diferentes as inNessa área cconõmica, seria mais fácil dizer hoje o que rcstu ao
formações prestadas pelos parlamentares dos países desenvolvidos, Parlamento fazer, do que enumerar o que não lhe compete decidir.
coin instituições democráticas cm pleno c duradouro funcionamenAfastado, assim, das decisões sobre assuntos cconõmicos
to, c daqueles outros, desenvolvidos ou não, que não podiam ostenproclama-se doutro lado que, cxatamcntc naquela tarefa cm que el~
tar nem tão puras, nem tão antigas práticas de vida democrática.
era senhor absoluto- a lcgisfcrantc, o Parlamento não mais csiaria
Mas, na perda da grandeza, desenvoltura c importância de sua funcm condições de atender às exigências do mundo moderno, que reclação legislativa, todos os Parlamentos se mostraram cm condições sema soluções técnicas c urgentes, quase sempre fora do alcance dos
melhantes- esvaziaram-se dessa atividadc na mesma medida.
parlamentares. De resto, as leis perderam a importância do passado,
Ao ser convocado com o tema - Quem legisla no mundo mopela sua extrema mobilidade, exigindo-se a edição de normas jurídiderno? -. o IV Simpósio Intcrparlamcntar já in-sinuava que, pelo
cas ils pressas para preencher vazios que os fatos vilo criando a todo
menos sozinho e sem restrições não o faz o Poder Legislativo, apesar
instante. lá vai longe a época de Lockc, quando ele podia proclamar
da denominação que ostenta. Ninguém precisaria esconder a realique não era necessário estar sempre fazendo leis, pois o de que se predade de seu País, porque o tema na sua apresentação demonstrava
cisava era exigir a execução daq uclas promulgadas.
haver dúvidas sobre a função lcgisferantc do Parlamento.
Um antigo parlamentar c jurista dos mais respeitados do País, o
Esse sentimento de frustração dos parlamentares de todo o mundo, que vêm esvaziar-se de importante tarefa a sua casa legislativa, Ministro Osvaldo Trigueiro, jâ cm 1954 denunciava a ocorrência de
corresponde à observação dos cientistas c do próprio povo. Todos ve- "uma crise parlamentar de nosso tempo, crise que se traduz nas difirificam que o Poder Executivo invade, há algum tempo, aquilo que culdades crescentes cm que se encontram os órgãos legislativos, de
outrora era intocada área sob tranqUila soberania do Poder Legisla ti- produzirem, com a desejada brevidade, as leis cada vez mais numerosas c complexas, destinadaft 11 resolver todos os problemas que
vo.
Aqui, cm nosso País, procuram alguns atribuir tão só à vigência atormentam os governos de base dcmocrâtica." E referindo-se esda Constituição de 1967 c à sua Emenda n~ I, bem como antes à pecialmente ao Parlamento Inglês, Trigueiro _aponta a solução na
Emenda n~ 17, de 1965, à Constituição de 1946 c ao Ato Institu- demissão do Poder Legislativo de suas tarefas lcgisfcrantcs cional n~ 2, o declínio do Poder Legislativo, quanto à sua atribuição "assim como da monarquia se diz que, para sobreviver, se desfez de
de votar leis. O fenômeno seria então simples contingência passagei- quase todos os característicos monárquicos, do Parlamento britânico
pode-se dizer que, para resistir às mudanças dos tempos c das cirra de uma fase revolucionária.
O problema, no entanto, não é só nosso, pois é mundial, e tc- cunstâncias, cada vez mais se despoja de encargos legislativos."
Mas, ao invocar assim as soluções próprias de outros povos,
mos de nos esforçar para que seja transitório, .porque assenta sobre
necessidades que o mundo moderno vem criando c para as quais não estaremos só satisfazendo nossas ilusões, nossos sentimentos,
deixando de adaptar nossas instituições politicas às peculiaridades
nossas instituições parlamentares ainda não se tinham preparado.
Mas, o tema de nosso painel, na sua formulação, não se mostra do Pals, como já reclamava Emile Giraud a respeito da elaboração
assaltado por esses temores que nos invadem, a propósito das difi- das Constituições do mundo moderno?
Que o Parlamento Inglês se demita da tarefa lcgisferantc, não há
culdades de participação do Parlamento nas decisões políticas.
muito de perda para ele, pois ali o rcgimcjul'idico é do common law,
1:: claro que não me refiro aos países e às fases de carente vida
democrática, quando entilo o Legislativo mergulha na marginaliza- c pouco hã para legislar. O centro de suas decisões politicas não fica
ção dessas decisões, quando não é supresso de todo do quadro das na elaboração legislativa.
1:: o que ocorre também nos Estados Unidos, cujo Congresso
instituições. Ao tratar dessa invasão da área de decisão política do
Parlamento, estou com as vistas voltadas para as nações em plena parece nos sul-americanos tão avantajado cm sua autoridade. O
direito costumeiro c a extensa partilha do direito entre os Estados da
normalidade democrática.
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Congresso norte-americano pela sua ação fiscalizadora e investiga·
dora, que avulta de importância quando a maioria parlamentar ni!o
pertence ao mesmo partido do Presidente. Essa atividadc do Con·
gresso Anericano, com tanto exito ali realizada, em outros palses
pode ser causa de instabilidade politica e, ao invés de concorrer para
o prestigiamento e fortalecimento dos parlamentos locais, ser a
perdição destes.
·
Se ni!o pode fazer leis, ni!o pode investigar, para que um Par·
lamento? Se não participa das deciJõcs politicas, passa a ser o Parlamento, como afirma Afonso Arinos, somente um órgi!o de aprovação, fiscalização e critica, que é como ele vê o Poder Legislativo
nu democracias modernas, tanto no siJtema parlamentar quanto no
presidencial.
A solução parece, no entanto, não ser a de acomodar-se com a
transferência das atribuições legislativu para o Poder Executivo,
transformado o Parlamento em grêmio para discussão de problemu
políticos sem poder decisório.
~ claro que h4 necessidade de reapardhar-se o legislativo para
u suas tarefas, que estlo exigindo novos instrumentos de trabalho e
diferentes procedimentos.
A generalizada e exagerada transferência do trabalho legisferante para órgio do Poder Executivo é que deve responder, em grande
parte, pda instabilidade das instituições, extrema mobilidade das leis
c rebelião contn elas. Se a geração da lei ni!o depende de uma ati·
vidade complexa mas de uma simples vontade ou de um só gesto, ou
do consenso de alguns poucos técnicos, entlo ela tende a multiplicar·
se porque se passa a experimentar soluções até a obtenção da mais
co~a.

Evita-se. assim, um dos apontados males da elaboração pelo
Poder Legislativo, que é o da lentidão na feitura das leis, para sobre·
vir o mal oposto da apressada gestação, com a edição de leis que se
vlo sucedendo para completar ou corrigir as anteriores.
A inconveniência de ficar a função legisfcrantc a cargo do
Poder Executivo repousa, além dessa razão de ordem técnica, em
outra de natureza politica. Esta remonta às lições de Lockc c de
Montesquieu, c nllo é preciso repeti-las pois mais de dois séculos de
experiência mostraram que foram amargos os frutos toda vez que estiveram desprezadas. Não que o Executivo deixe de ser também
representante do povo, como ao tempo dos monarcas governantes.
A investidura do governo é agora igual à do Legislativo, tem a
mesma legitimidade. O que não convé:o1, à sobrevivência da demo·
cracia c à manutenção da liberdade, é que em suu mãos se concentre
o enorme poder de elaborar u normu jurfdicas e, ao mesmo tempo,
administrar a nação com essas normu. Nilo devemos cansar de
ouvir a voz de Bodenheimer- "Como o g6s ou a energia elétrica, o
poder procura estender-se ou avançar até onde possa chegar."
Sem os excessos dos antigos Parlamentos, que eram compatfvcis
com um acentuado individualismo mas se chocariam com o endereço
dos otividades estatais de hoje, e resultavam de sua própria composição com representantes de interesses de individues, de regiões ou
de classes, é possfvel e é necessário, no entanto, que a eles se devolva
o encargo legislativo, porque neste é que assentava muito de sua
grandeza, importância e autoridade. As funções que se lhes buscam,
paro substituição dessa tarefa, nilo têm igual projeçilo e, se exercidas
por inteiro, constituem fonte permanente de atrito com os demais
Poderes:

tantes pelo povo, que acaba nilo se reconhecendo nele. E para solvêla é que nos preocupamos na pesquisa de menores métodos e procedi·
mentes para o funcionamento do Legislativo, convencidos de que,
ainda no ·exercfcio independente e harmónico dos Poderes do
Estado, está o melhor governo da sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Magnlhiles Pinto) -Item 3:
Discussão, em turno 11nico (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
lntcrno),do Projeto de Lei da Câmara n•lll, de 1975 (n' 425B/75, na casa de origem), que normaliza o crescimento de
cidades com população superior a 200 mil habitantes c deter·
mina outras providências, tendo
PARECER, sob n• 367, de 1976, da Comissão:
- de Conldhllçio e Jllltlça (Audiência solicitada pela
Comissão de Economia), pela inconstitucionalidade do Proje·
to.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•- Secretário.
~ lido c aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 266, DE 1976
Nos termos do art. 31 O, allnca "b",. do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n•
11 I, de 1975, a fim de que seja encaminhado ao rcexamc da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, cm 14 de junho de 1976.- Henrique de La
Rocqae.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovado o
requerimento, a matéria sai da Ordem do Dia para o rcexamc soli·
citado.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
HA oradores inscritos.
Concedo a palavra, por cessão do Senador Dirceu Cardoso, ao
nobre Senador Roberto Saturnin·o.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Todos nós lemos com interesse a entrevista do Sr. Ministro da
Fazenda, publicada no Jornal do Brasil de ontem, domingo. A honestidade intelectual do Ministro MArio Simonscn nunca foi negada por
ninguém. Na verdade, S. Ex• é desses homens públicos que ni!o
escamoteiam dados e que apresentam uma visão realmente honesta
dos fatos ligados naturalmente à sua própria opinião.
Nessa entrevista, o Ministro Mário Simonscn reconhece como
provável que cheguemos ao fim do ano com um deficit de transações
.correntes - isto é, balança comercial mais balança de serviços - da
ordem de 5 bilhões de dólares. A meu ver, é uma previsão ainda
jotimista. Basta ver que: parte: de um total de importações de, apenas,
lO e meio bilhões de dólares, quando se sabe que somente os pedidos
de licença para importações, de posse da CACEX, com alcance até o
mês de agosto, já somam mais de lO e meio bilhões de dólares, cerca
de 10,8 bilhões de dólares. ~certo que nem todos os pedidos se transformam em importações concretas, entretanto, o horizonte desses pc·
didos- agosto - leva a crer que este total de lO e meio bilhões de
No mundo moderno, os parlamentos procuram manter o seu dólares estimado pelo Ministro, como total de importações até o fim
lugar, nilo só para sue prc.~cnça mas, sobretudo, para sua partici- do ano, será muito provavelmente ultrapassado.
pação no exercício da autoridade do Estado.
Entretanto, Srs. Senadores, vamos aceitar o otimismo do Sr.
Dessa competição, que em todos os pafscs se nota, entre o poder ~inistro Mário Simonsen c considerar que, nas transações corren·
executivo c as assembléias, na faina legislativa, cada um procurando . tes, somando balança comercial e balança de serviços, cheguemos ao·
fim do uno, com um deficit de apenas 5 bilhões de dólares.
obter para si um millmetro da atribuição do outro, estilo surgindo
Mas, Sr. Presidente, é preciso adicionar a isso o resultado do
bencflcios para o Parlamento, porque este sai de sua passividade c
movimento de capitais, que sabemos todos nós, é também deficitário
procura aparelhar-se, pondo-se em dia com o mundo. Essa mora do
Parlamento com os novos tempos, é que lhe é cobrada a todos os ins· puru o País, isto é, o que nós pagamos de amortizações supera de
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do esse deficit estimado, também, com otimismo, cm pouco mais de
um bilhão de dólares, isto é, 2,2 bilhões de dólares de amortiznções,
de pagamentos, que temos de fazer, contra cerca de I bilhão de dóla·
rcs, no máximo, de entradas de capitais previstas para este ano.
Todavia, vamos tomar, ainda com muito otimismo, que este
deficit da conta de capitais seja apenas de I bilhão de dólares,
somando-se ao defic:lt de transaçõcs correntes de 5 bilhões de dóla·
r-. nós vamos ter cxatamcntc o total de financiamentos adicionais
que teremos que obter para fechar o nosso balanço de pagamento,
isto é, o Brasil terá que acrescer ao seu nlvcl de endividamento do fim
do ano passado cerca de 6 bilhões de dólares. Se nós fechamos o
ano de 1975 com endividamento bruto de 22 bilhões de dólares, é
quase certo que fechemos o ano de 1976 com endividamento da or·
dcm de 28 bilhões de dólares, quase três vezes o total de nossas expor·
tações. Cifra esta que dá bem o sentido da dramaticidadc que tem o
quadro de nossos compromissos externos já assumidos c por assu·
mir, com toda a certeza, até o fim deste ano.

do. Mas, como S. Ex• o Ministro da Fazenda, cm entrevista no ano
passado, achu que ati: 1980 devemos continuar com o mesmo, acrcdi·
to que, se não houver desde já providencia séria nesse campo, antes
de 1980 devemos realmente modificá-lo. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Eu é que
agradeço, nobre Senador, a apreciação de V. Ex•, que coincide
inteiramente com a minha. Acho que este é realmente o problema
mais angustiante que enfrentamos dentro do setor económico.
O Sr. Vlrafllo Ta!Yora (ARENA - CE) - Estamos aguar·
dando, justamente, o ensejo para pedir um aparte, mas vimos que o
Rio Grande do Norte foi mais feliz, no momento, na contemplação
das dádivas de apartes. O Ceará, de vez cm quando, concede c faz
dessas delicadezas no Estado vizinho.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Concedo o
aparte a V. Ex•. Senador Virgnio Távora.

O Sr. Vlralllo Tbora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
V. Ex• faz uns cálculos com os quais nilo estamos muito de acordo,'
vamos chegar a USS 26 bi cm vez de USS 28 bi como montante da
te?
divida. Mas nilo discutiremos por causa dos dois bilhões de dólares.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Um momcn· Daremos os nossos números c depois a ordem de grandeza. AI vai
to, já darei a V. Ex• o aparte. Basta ver que o serviço desta divida, ao
variar, pouco, se trouxesse o patamar de USS 28 bi para USS 26 bi.
nlvcl de 28 bilhões de dólares, será algo como 5,5 bilhões de dólares Diríamos a V. Ex• apenas o seguinte: ante uma divida - a esta
por ano, computando amortizações- cerca de 10%, o que é muito altura - de um pais que está se desenvolvendo, há outro caminho
favorável também, porque o prazo médio é muito provável que seja senão aquele que o Governo segue? De um lado, aumentar ao
menor do que 10 anos, mas dentro da perspectiva otimista que esta· máximo as exportações; de outro, cortar os gargalos da balança
mos adotando, vamos tomar 10% de amortizações c 8% de juros- comercial na pauta de importações que V. Ex• sabe serem: pctroqul·
isso vai dar algo como 5,5 bilhões de dólares de serviço da divida por mica, fertilizantes, bens de capital, nilo-ferrosos, papel c celulose,
ano, ao nlvcl de 28 bilhões de dólares, que devemos alcançar este ferro c aço, só para citar aqueles de maior ponderabilidade, que real·
ano. ~certo que este nlvcl será ainda aumentado c já no ano que vem mente se constituem cm pontos ncvrálgicos. E o que o Governo tem
deveremos ultrapassar o limite trágico de 30 bilhões de dólares de feito? Em lugar de virar carpideira c achar que maior é a sua divida,
que os exportadores deviam fazer mais força, dá-lhes todos os incen·
endividamento.
Mas ouço o aparte do nobre Senador Agcnor Maria, com muito
tivos posslvcis; c de outro lado, providencia as medidas destinadas
ao corte desse gargalo. Veja V. Ex• quanto nós importamos cm ferro
interesse.
c aço cm 1974, quanto em 1975, quanto cm 1976 c a prática desncc:cs·
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN) -Nobre Senador Roberto sidadc desse dispendio dólares cm 1977. Recordamos: um bilhão c
Saturnino, o problema das reservas também merece de nossa parte
quinhentos milhões de dólares cm 1974, um bilhão c duzentos
toda a atenção, pois o ano passado, o balanço foi fechado cm dczem· milhões de dólares cm 1975, este ano a previsão pode variar cm de·
bro, com a reserva de 4 bilhões de dólares. O Sr. Ministro da Fazcn· zcnas de milhões de dólares, mas nilo chegará a centenas: 500
da, cm fevereiro do ano passado, acreditava que nós chegássemos ao milhões de dólares; c para o ano nilo pretendemos mais ter este item.
fim do ano com um endividamento da ordem de 18 bilhões l!quidos; Da mesma maneira, os programas cm execução da parte dos fcrti·
chegamos a 22, as reservas eram 4, ficaram cm 18, quando ele espera· lizantcs, os programas cm execução na parte dos nilo-ferrosos, da
va que fossem 16 bilhões. De maneira que tivemos para mais 2 bi· petroquímica, são atestados vivos de que o Governo pretende cnfrcn·
lhõcs de dólares. Este 1110, as reservas já caíram para 3 bilhões c 300 tar com coragem o problema da exportação. Mas, não é reforçando
milhões de dólares, a ·balança de serviços será realmente muito um mercado interno - como temos ouvido sempre aqui - que
onerada, a balança comercial ficará mais onerada ainda, sem a me· vamos criar dólares necessários para pagar dividas externas. Só uma
nor dúvida, c o problema da taxa de risco, que nós pagávamos na or· coisà: exportar cada vez mais, mas exportar c importar tanto quanto
dcm de I, 75%, já se encontram cm 2%. Se considerarmos a taxa de possível selctivamcnte.
risco de 2%, com mais 7% de juros, que cu acredito também venha a
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador, cu
subir, são 9%; 9% sobre os 18 bilhões, só aqui dá I bilhão seiscentos
, c quê. De forma que o Brasil, possivelmente na entrada de 19~7. vai agradeço o aparte de V. Ex• V. Ex• vai ver que, logo cm seguida,
sofrer juros e mais taxa de risco num montante aproximadamente de vou me referir, de forma critica, à açilo do Governo, no que tange às
28 bilhões de dólares. Acredito que nossa balança comercial de tentativas de diminuição das importações.
Quanto ao comentário que V. Ex• faz com respeito ao mercado
exportação seja onerada talvez cm 40 a 50% simplesmente de juros e
taxa de risco, representando logicamente os dividendos c a remessa interno, ele apenas tem uma ligação indircta com esse problema. ~
de lucros que temos de concretizar. Acredito que seja um problema claro que não vamos desenvolver o mercado interno pura fazer
mais diiTcil hoje no Brasil, porque na realidade, na proporção que dólares para pagar n nossa divida externa, não. O desenvolvimento
aumenta o nosso endividamento vai aumentando naturalmente a do mea·cado interno tem o sentido apenas de nos d~r um caminho
nossa dependência. A dependência de outros palscs- no caso o Bra· para um desenvolvimento independente, tão independente quanto
sil está completamente dependente - nos obriga a vender· nossa posslvcl dessas trocas no mercado internacional. Isto ~. se nós
matéria-prima a cada dia mais barata, comprando logicamente, os tivermos, como teremos, de cortar as nossas importações, o
bens de capital que tanto precisamos, cada dia m11is caros. Fico grato crescimento do mercado interno terá como finalidade suprir,
a V. Ex•, c acredito que esse é um dos temas que precisamos trazer digamos assim, suprir a falta do vetor mercado internacional, no
de volta ao Senado Federal, para ver se obtemos os meios de evitar· processo de desenvolvimento nacional. Isto é, para que o nosso pro·
mos que o Pais chegue a 1980 obrigando-se a mudar o seu modelo cesso de crescimento não fique prejudicado, na medida em que o
económico, que, segundo tenho a impressão, deveria ter sido muda· impasse do mercado internacional se concretiza, é que nós temos que
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um apar·
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perene, a fonte segura, a fonte autónoma de crescimento, de
desenvolvimento económico.

mas, nilo devlamos estar importando nada, porque temos tudo para
ser um Pais altamente produtor de aço, se os investimentos tivessem
sido fcttos a tempo. Se, ao invés de fazermos a ponte Rio-Nitcrói, a
Perimctral Norte, ou os estádios de futebol por todas as capitais desO Sr. Vlrgfllo Tí,on (ARENA -CE)- Muito bem.
te Pais, tivéssemos investido no sctor de fabricação de aço, não
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Então, é cstarlamos importando os SOO milhões de dólares, c podcrlamos,
uma ligação apenas indircta, é claro que não é uma ligação dircta.
sim, estar exportando aço, porque temos condições para fazê-lo. O
que quero dizer é que esses projetes grandes substituidorcs de
O Sr. Virgfllo Tí,on (ARENA - CE)- Muito bem, eminente
importação, estão todos ou quase todos muito atrasados, Sr. SenaSenador, se permite mais outro aparte. (Assentimento do orador).
Pode o desenvolvimento do Brasil se desligar daquelas necessidades dor, c o Governo ainda se dá ao luxo ~e ficar fazendo concorrências
internas ou internacionais, para escolher as empresas que vão ter o
mfnimas que terão que ser atendidas, seja pela substituição de imporencargo,
a responsabilidade de executar esse projeto altamente
tações, seja pela importação dos bens de capital, dos não-ferrosos,
urgente,
altamente
importante para esta meta que é a do equilfbrio
dos fertilizantes etc? Só para citar o exemplo do ferro c aço. O quc'é
da nossa balança.
que o Governo está fazendo? Praticamente procurando se livrar
desta dependência. Quando nós falamos mercado mais dependente,
O Sr. VirgOlo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
com grande dependência do mercado externo é necessário dizer: não dissemos que, para o cquilfbrio da balança, era necessário que,
dependência do mercado externo, nós tínhamos, eminente Senador, cm 1977 esses projetes estivessem prontos. Dissemos c apontamos os
quando, dependurados cm um s6 produto, como o café vivfamos projetes que, sub~tituindo esses diferentes encargos, vão nos dar o
noites de vigflia, de acordo com o bom ou mal-humor também de desafogo para termos cm breve superado esse orçamento. Em 1977
compradores quase únicos. Af sim, havia dependência quase que esperamos, com o que existe- o que é um pouco diferente -já terabsoluta.
mos o equilíbrio da balança comercial. Depois, V. Ex• se refere
ainda, a um Governo que tem a cornucópia da abundância nas
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Nobre mãos, c que poderia tomar a seu cargo todos os projetes necessários,
Sc:Íiador, como disse, vou chegar lã, Jogo em seguida. Continuando naturalmente emitindo como antigamente no tempo da inflação
na linha do meu discurso, verifica-se que, ao nfvcl de endividamento desenfreada. O Governo, sclctivamcnfc, se vê sem recursos. Aqui
a que vamos chegar, ao fim deste ano, no "serviço de divida" mesmo, neste Plenário, ouvimos -desculpe-nos a ênfase que vamos
teremos encargos da ordem de S,S bilhões de dólares. Nfvcl este que dar: que o Governo devia subsidiar gêneros de primeira necessidade;
nos levará a. uma situação de impossibilidade, mesmo que consi- que o Governo levasse a cabo todos os grandes projetes substigamos equilibrar a nossa balança comercial a partir do ano que vem, tuidorcs de importação, seja no sctor de fertilizantes, seja no setor
c mesmo que as importações fiquem apenas ao nível das nossas dos não-ferrosos, ou no próprio sctor das grandes siderurgias da Páexportações a partir de 1977, só este "serviço da divida", da ordem tria. Ai é o caso de perguntar a V. Ex•: deseja, também, V. Ex•, que
de S,S bilhões de dólares fará com que entremos fatalmente no pro- se faça, num passe de mágica, a multiplicação dos pães, para que este
cesso de endividamento sem salda, de "bola de neve" - como se Governo possa assistir com recursos, que são limitados também chama. Isto é um processo sem safd.a, visto que jamais poderemos porque a nossa poupança não é tão grande quantO se pensa, - a
pensar ou projetar saldos na nossa balança comercial c na nossa infra-estrutura necessária, ferroviária por exemplo? Ouvimos o
bàlança de serviços, da ordem de 4 ou S bilhões de dólares, que vai ilustre Senador de São Paulo, aqui, a toda hora, reclamar que é
ser o serviço da nossa divida.
preciso construir estradas de ferro e não de rodagem; que esse GoverSrs. Senadores, esta meta de c:quilfbrio da balança comercial em no não sabe onde tem a cabeça por não ter ainda substituído a
77 ou 78, mesmo que atingida, não seria suficiente para nos livrar do mentalidade rodoviária pela ferroviária". Ouve V. Ex• todo dia isso,
processo de endividamento sem fim. Esta meta é uma quimera, é mas V. Ex•, como engenheiro, sabe quanto custa o quilómetro de
uma meta que, dificilmente, para não dizer impossível, será atingida estrada de ferro. Escutamos na última alocução. S. Ex• dizer, aqui,
dentro do desenrolar dos acontecimentos e da concretização dos que era a clctrificação das estradas de fer.ro que nos ia deixar a salvo
projetes que estão na pauta para substituir importações. A verdade é desse dispêndio de combustível. Muito· bem. Quanto custa o
que esses projetes a que o nobre Senador Virgnio Távora se referia quilómetro de estrada de ferro clctriticada? Há pouco tivemos o
hã pouco, estão todos ou quase todos, em..grande atraso. S. Ex• se prazer de verificar que algo que aqui se dizia, da impossibilidade de o
refere aos não ferrosos. No caso do cobre o Governo ainda nem Governo levar avante os seus compromissos financeiros com a grandefiniu qual é a empresa que vai cfetuar o projeto; ainda está fazendo de binacional de ITAJPU, caía por terra, ante a cxplic~ção calma e
uma espécie de concorrência pública. Ao invés de tomar a iniciativa, tranqUila do Sr. Diretor Geral, reforçada pela mesma quota de todos
ainda está buscando a empresa que fará o projeto que é da maior esses recursos financeiros. Mas, esse Governo, pcrmita~rios V. Ex• o
necessidade, que é da maior urgência. No caso dos fertilizantes a que alongado do aparte, ele não tem o dom de poder, ao mesmo tempo,
S. Ex• também se referiu, o Governo, no caso do fosfato, por socorrer com recursos financeiros, todas essas aspirações válidas exemplo, ainda está buscando que empresa levará adiante o projeto reconhecemos nós. Porém uma coisa é a necessidade c outra é a
do fosfato de Patos de Minas. Quer dizer, não estão definidos, cm possibilidade e disponibilidade.
vários casos, nem mesmo as empresas que realizarão os projetes,
quanto mais os projetes, porque o que se tem apenas são anteproO SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nobre Senajctos que têm que ser desenvolvidos cm forma de projetes de enge- dor, para não voltar ao passado, - quando eu insistia cm que
nharia, de projetes finais de esquema de financiamento. Tudo isso projetes grandiosos, que até costumamos chamar, aqui, de
dentro de um cronograma que fatalmente ultrapassará aquilo que o faraônicos, estavam sendo construidos postergando· outros muito
Governo está dando como realizável para esse sctor.
mais prioritários que teriam evitado chegássemos nós ao estado cm
No caso do aço S. Ex• citou a diminuição das nossas impor- que chegamos- mas, para não voltar ao passado- repito- diria a
tações de aço. O que nós dissemos c sustentámos aqui é que não V. Ex•, quando me pergunta se desejo o milagre da multiplicação
deveriam os estar importando nada de aço.
dos pães, que desejo sim. Não o milagre da multiplicação dos pãc~.
O Sr. VlrgOlo T'vora (ARENA -CE)- Não o faremos no mas as providências que podem multiplicar os recursos para a aplicação nesses investimentos prioritários.
próximo ano.
Que providências 'são essas? Já mç: referi a isto, Senador. Existe
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Reconhece· uma possibilidade de se fazer uma reforma tributária neste Pafs,
mos que diminuiu de um bilhilo para quinhentos milhões de dólares,. através da qual o Goyerno pode arrecadar os recursos, porque eles
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especulação desenfreada, mas eles existem. E o Governo pode, atra·
vês de uma reforma tributária inteligente e justa, canalizar esses re·
cursos para a realização, a tempo, dos projetes altamente prioritá·
rios.
Diria V. Ex• "Isso é outro assunto, c não vou entrar noutro assunto ...
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Não! Aceitamos o
debate mesmo nesse campo, se V. Ex• o deseja.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E realmente
assustadora.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - A drvida aumentou de
1973 para 1974 mais do que a drvida de 70/71. O aumento da dívida
de 1974 para 1975 representa quase o dobro da dívida de 1970/1971.
E a desvalorização da moeda ficou cm li 5%. Desvaloriza-se a moeda, cai a reserva, aumenta a dívida. O que o Governo pode fazer,
agora, é diminuir, realmente, a balança comercial. Proibir o turismo,
encarecer o preço do café, a fim de que o povo não possa tomar café,
para poder exportar para o exterior, arrochar mais o cinturão, mas,
enquanto não estoura a balança comercial, vai estourar a balança de
serviço.

O SR. ROBERTO SATRUNINO (MDB- RJ)- Vou conti·
nuar dentro da linha do meu discurso.
Nobre Senador, só vejo o fim a que estamos sendo levados, nós,
os brasileiros: o País, a Nação está caminhando, a passos cada vez
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ~claro,
mais largos e velozes, para uma situação de moratória inevitável.
Excelência.
Cinco e meio bilhões de dólares, em serviço da dívida, a partir de
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Esta é a lógica evidente.
1977, crescendo, provavelmente, para algo como a sete ou oiíJ
V. Ex• tem toda a razão. Deus permita que estejamos enganados. Em
bilhões de dólares, em 1978, eu considero isto, nobre Senador, como
Matemática, dois e dois são quatro. E acho dificil alguém fazer 5 ou
uma situação de moratória iminente, porque não há como fabricar
3 de 2 cm 2. Muito obrigado a V. Ex•
dólares para fazer face às nossas dificuldades.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Por que acha V. Ex•
O SR. ROBÉRTO SA TURNINO ,{MDB- RJ)- Agradeço a
que não há? Nós vamos manter as importações num determinado
intervenção de V. Ex• que confirma a dramaticidade do quadro que
nível, aumentar as exportações ao máximo, e, realmente, haverá crcs· estou procurando exibir, realisticamente, aos meus nobres colegas,
cimento, porque o País cm desenvolvimento tem a sua balança de ser·
nesta tarde.
viço negativa. Não vamos chegar ao ponto de cuidar que com a
Mas, Srs. Senadores, diante desta situação que qualifico de
balança comercial serramos, a curto prazo, tão supcravitários que dramática, o que se pode esperar, com o maior otimismo, em termos
cobríssemos o deficit da balança de serviço. V. Ex• dá, aqui, um
de afirmação da economia nacional, da empresa nacional, é, jus·
banho de pessimismo que nós não vemos, com toda a sinceridade,
tamente, uma situação em que teremos que negociar o pagamento da
retratada nos números.
nossa dívida.
O SR. ROBERTO SATU~NINO (MDB- RJ)- Não se trata
E, mesmo nessa negociação, que cláusulas, que concessões de pessimismo. Estou, realmente, procurando ...
para não dizer entregas - teremos nós que fazer? Se antes dessa
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- V. Ex• está um pouco negociação o que já se observa é o avanço da empresa multinacional,
assustado.
e toda semana temos um caso a colecionar; o caso da semana passa·
da foi a venda, pela nossa Empresa Bozzano, da empresa nacional li·
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Estou.
der
do setor de cosméticos, a Revlon, para a multinacional. Esse foi
Confesso que estou. A situação, a perspectiva que estou vendo é real·
o
da
semana passada, porque toda semana, repito, há um caso.
mente dramática, dentro de uma visão que eu considero realista.
Houve
também, na mesma semana, a decisão de se abrir as nossas
Oxalá esteja eu equivocado, enganado.
corretoras de trtulos à participação de capital estrangeiro, o que era
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE) - Não! Oxalá' esteja
proibido até a semana anterior. Mas, de semana em semana as con·
V. Ex• bastante equivocado como certeza temos nós de que está.
cessões vão-se avolumando. Então, temos que entregar seguimentos,
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um apar· parcelas, partes da nossa economia, das nossRs empresas, do nosso
te?
conjunto empresarial a capital estrangeiro, para fazer face a essa si·
tuação de acumulo de endividamento externo. Isto antes de negociar
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Ouço o
um reescalonamento de drvida. Perguntamos: o que teremos que dar,
aparte de V. Ex•
o que teremos que conceder ou entregar, no momento em que tiver·
O Sr. Agenor Maria (M DB- RN)- O de estranhar é que, cm mos- ar sim- que negociar o reescalonamento de dividas.
1970, a nossa dívida líquida era de 4 bilhões, I08 milhões de dólares;
O Sr. Vlrglllo Távora (ARENA - CE) - Permite-nos V. Ex•
a nossa reserva era de I bilhão, 187 milhões; exportamos 2 bilhões,
um aparte?
739 mil e importamos 2 bilhões, 507 mil; em 1971 a dívida externa
era de 4 bilhões, 875 milhões, a nossa reserva aumentava para I bi·
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois não.
lhão, 746 milhões; cm 1972 a drvida aumentou para 5 bilhões, 338
milhões, mas as reservas aumentaram para 4 bilhões, 183 milhões;
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Os dados apresenta·
em 1973 a drvida aumentou para 6 bilhões, 154 milhões, mas a re·
dos, com calor, pelo ilustre representante do Rio Grande do Norte, à
serva aumentara para 6 bilhões, 417 milhões. Nossas reservas fica·
primeira vista impressionariam, se não tivesse havido a devida expli·
ram superiores à drvida externa. Importamos 6 bilhões, 192 milhões,
cação. De 1973 para 1974, passamos para outra orde111 de grandeza
mas, exportamos 6 bilhões, 199 milhões; até 1973, certo. Agora, 1974 da Balanç!l Comerciai,.Jsto é, até esse ano, importávamos seis bi·
lhões de dólares e passamos para doze bilhões. Um aumento de seis
é de estarrecer, porque a drvida elevou-se' de 6 bilhões, 154 milhões,
milhões. Ordem de grandeza: dois milhões de dólares devido ao nu·
para li bilhões, 913 milhões, as reservas diminuíram de 6 bilhões,
417 milhões, para 5 bilhões, 252 milhões; foi o ano negro, porque ·rnento de importação do petróleo, e quatro bilhões devido ao
aumento, seja item de insumos básicos, seja dos bens de capitais.
todos os anos anteriores, na proporção cm que a drvlda externa
Muito bem. Eritão, queríamos saber qual a espécie de modelo que
aumentava, aumentavam as reservas. Mas cm 1974, não. Quase
duplicou a drvida externa c a reserva diminuiu. Em 1975 aumentou isso impediria, Nenhum! O modelo brasileiro, o que está fazendo,
quase 7 bilhões, quer dizer, uma drvida externa de li bilhões, 913 até o momento de hoje? Procurar, inicialmente, parar esse
milhões, aumentou para 18 bilhões. A reserva tornou a cair c caiu descquilfbrio. Paulatinamente, estamos tentando equilibrar a
mais, para 4 bilhões. V. Ex• tem toda a razão cm estar perplexo, cm Balança Comercial, para depois torná-la superavitária. Isso é que se
estar pessimista, porque a tendência observada de 1974 até agora é procurl! fazer. O resto é enunciação de números que podem, pela
assustadora.
eloqUência do orador - nilo nos referimos a V. Ex•, mas ao Sr.
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tro disso que se diz. não hã a menor dúvida. Pergunta-se: por que
diminuíram as reservas? Obvio, elas teriam que ser diminuídas nesses
dois anos, porque parte delas tínhamos que lançar - c V. Ex• sabe
melhor do que nós - para cobrir o déficit da Balança de
Pagamento. E daí era curial, Se da noite para o dia estamos numa
ordem de grandeza de importações c exportações, de seis bilhões de
dólares, c passamos para doze, quer dizer, duplica-se a ordem de
grandeza de importações c aumenta-se, coisa de 60 a 65% a ordem de
grandeza das exportações, é claro que tem que haver um
desequilíbrio, c muito grande, como houve. Isto o que desejava
dciltBr claro. Nilo há mistério algum nem o Governo nunca enganou
sobre isso. Algum dia o Governo disse que tinham as reservas deixa·
do de diminuir? Não! O Governo deu até uma boa notícia no
eminente Sr. Senador pelo Rio Grande do Norte: "nossas reservas
estavam cm trés bilhões, trezentos c tantos. Estamos, no dia de hoje
com quatro de novo; quer dizer, com o mesmo nível de dezembro de
1975". Isto é para diminuir as aflições de S. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador
Virgilio Távora, esta é a visão de V. Ex• A nossa visão cnfocaria, ou
pelo menos, ressaltaria, outro aspecto. 1: que houve um período de
vacas gordas, como acentuou o nobre Senador Agenor Maria. De
1969 a 1972 nós tivemos um período muito· favorável, extremamente
favorável. Teria sido, nobre Senador, um ~momento bastante dura·
douro; teria sido o momento de se tomarem as iniciativas de grande.s
projetos de substituição de importações que nos estariam livrando da
situação dramática de hoje, desta deterioração rápida, violenta, acentuada pelo nobre Senador Agenor Maria, ao ler os seus dados, ao
longo do tempo.
O&-. vtrpUo T'YOra (ARENA -CE)- Eminente Senador,
foi a partir de 1973 que começou o segundo ciclo de substituição de
importações ...
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Certo; ao
invés de se tomarem essas iniciativas ..•
O Sr. V1rpllo T't'OI'a (ARENA- CE)- Nilo, tomaram-se.

O Sr. VIIJOIO T'vora (ARENA- CE)- E um projeto siderúrgico teria resolvido o nosso problema?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nilo silo
quinhentos milhões de dólares? V. Ex• nilo estA contando que estamos importando, hoje, quinhentos milhões de dólares?
O Sr. VlrgOio T'vora (ARENA -CE) - Estamos importando
de aço e ferro quinhentos milhões de dólares; c já importamos um bi·
lhão c quinhentos. Portanto, quem importou um bilhão c quinhentos
e passa para quinhentos milhões reduziu a um terço este encargo. E
quem se propõe - e acreditamos que a ilustre Oposição nisto não
nos julga muito otimistas- no ano que vem, praticamente, a ter esse
item desaJ'nrccido, cm termos ponderáveis, da pauta de importação,
já fez um progresso violento. Quanto à celulose, idem, idem. V. Ex•
talvez quisesse que a ênfase fosse mais forte.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - V. Ex• se
satisfaz com uma situação cm que o nosso defidt ...
O Sr. VIIJOio T'Yon (ARENA - CE) - Não. Nós não nos
satisfazemos com a situação...
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... cinco
milhões de dólares. Para V. Ex•, isso já representa um grande
progresso.
O Sr. VIIJOIO T'Yora (ARENa- CE)- Nós vemos o que exis·
te.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Para mim, é
uma situação dramática, Sr. Senador, que poderia ter sido evitada, se
o Governo tivesse tido um sentido...
O Sr. VllJOio T'Yora (ARENA - CE) - Isto, na opinião de
V. Ex•

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... que não
teve nas suas épocas de ~acas gordas.
O Sr. VIIJfilo T'Yora (ARENA - CE) - Isto, na opinião de
Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ainda ago·
ra, hã o que fazer; não estamos diante de uma situação absolutamen·
te, completamente inviável. Há o que fazer, mas há que se...

v.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... tomaram-se outras. O programa siderúrgico ficou atrasado cm pelo menos dois ou trés anos. A indústria automobilística cresceu a uma taxa
de30% ao ano.
0 Sr. V1rp11o Thora (ARENA _ CE) _ Imagine V. Ex• se
O Sr. VllJOlo T'Yora (ARENA- CE)- Vamos ouvir a voz da
não tivesse se atrasado. . •
. experiência.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - Ao invés
disso, construiu-se a ponte Rio·Niterói, construiram-se ...
O Sr. VlrafJJo T'Yora (ARENA- CE)- V. Ex• fala muito na
ponte Rio-Niterói. ~um dx face um problema muito grande. V. Ex•
sabe que não lhe emprestamos essa pr!'oridade número um.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ)- ... os
estádios de futebol. O quc·houve, realmente, foi um esbanjamento de
recursos Acumulados nesse período e que deveriam ter sido ...
O Sr. Vi11Dlo T'Yora (ARENA -CE)- Nilo, perdão.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... canaliza.
dos para esses outros projetas prioritários.
O Sr. VllJOio !'Yora (ARENA -CE)- V. Ex• pode não atri·
buir essa prioridade; muita gente não atribuiria, como V. Ex•; mas
não seria a ponte Rio-Nitcrói, eminente Senador pelo Rio de Janci·
ro, que iria,justnmcntc, desequilibrar a nossa balança de pagamento.
O que é isto, nobre Senador? Como pode admitir isso, nobre Sena·
dor, V. Ex• que é tilo sereno ...
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Essa ponte,
ao preço de hoje, daria algo como quatro ou cinco bilhões de cruzeiros. DA um bom projeto siderúrgico.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... tomar
medidas drásticas que o Governo ainda hesita cm tomar; ainda pre·
tende usar paliativos, utilizar medidas monctaristas como se, através
desse caminho, pudéssemos chegar a uma situação de solvência. Não
vamos chegar. A situação é dramática c exige medidas drásticas.
O Ministro da Fazenda, nesta entrevista de domingo, pela pri·
meira vez, - isto já é auspicioso - admitiu - um Ministro do
Governo - publicamente, a conveniência de se adotarcm medidas
como: limitação de velocidades nas estradas; a proibição de circula·
ção de veículos nos centros congestionadas das cidades; a proibição
de venda de gasolina nos postos aos domingos; enfim, uma série de
medidas que, se tivessem sido adotadas na sua ép_oca oportuna, cm
1974, cm 1975, poderiam ter resultado cm uma diminuição significa·
tivn das nossas importações de petróleo.
Mas não foram. O Governo Fesolveu adotar o processo do
aumento dos preços. E com isto, continuou crescendo ...
O Sr. VIIJOIO T4Yora (ARENA- CE)- Eminente Senador, cs·
se era um capítulo à parte.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... O nosso
consumo. ~ aquilo a que se referia o Senador Paulo Brossard, ainda
outro dia, neste plenário: As medidas têm o seu tempo, têm a sua
oportunidade. Estas medidas que o Sr. Ministro da Fazenda prcconi·
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eram as medidas realmente adequadas, certas, para aquela ~poca. Pa·
ra hoje, não sei se serão. Acho que devemos começar cxpcrimcntan·
do, mas tenho para mim que vamos ter de cair mesmo é no raciona·
mcnto por cotas, por cupons, porque a situação já se deteriorou de
tal maneira, o nosso d'ftdt está de tal maneira avantajado, que cada
vez mais seremos obrigados a tomar medidas drásticas.
Em todo caso, já~ muito auspicioso que, pela primeira vez, um
Ministro de Estado do Brasil tenha reconhecido que é preciso adotar
'certas medidas de restrição ao consumo de gasolina, independente·
mente de aumento de preços.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Eminente Senador Ro·
bcrto Saturnino, cu me permitiria pedir um aparte a V. Ex• (Assenti·
mcnto do orador.) A Balança de Serviços, que desde 1968 é
deficitária, a cada ano que passa é maior.
O Sr. Vlrgfllo T'vora (ARENA- CE)- E não pode deixar de
ser, cm um pa!s cm desenvolvimento.

OSr. Agenor Maria (MDB- RN)- Em 1968, era de 556
milhões de dólares; cm 1969, 630 milhões; cm 1970,815 milhões; cm
1971, 980 milhões; cm 1972, I bilhão c 250 milhões; cm 1973, a
Balança Comercial acusou 7 milhões positivos, mas a Balança de Ser·
viços elevou-se de I bilhão c 250 milhões para I bilhão c 708 milhões;
cm 1974, passam~s, n~Balança Comercial para um negativo de 4 bi·
lhõcs c 690 milhõês de dólares, c a Balança de Serviços elevou-se a 2
bilhões c 433 milhões; cm 1975, o déficit da Balança Comercial caiu
para 3 bilhões c 514 milhões, mas o déficit da Balança de Serviços
elevou-se a 3 bilhões c 424 milhões de dólares. De forma que não
adianta: cai a Balança Comcrcial,_mas aumenta a Balança de Ser·
viços. E: uma escamoteação; tira-se de uma para colocar cm outra.
Ou Balança de Serviços, ou Balança Comercial, de qualquer maneira
está havendo déficit e ele é cada vez maior. Ó MDB tem pedido,
desde o ano passado, por parte do Governo, uma politica austera,
uma política de contenção de despesas, uma pol!tica com a qual to·
dos possam colaborar, com sacriflcio c patriotismo. Isto não vem
acontecendo, c o pior é que vai ter de acontecer, de qualquer manei·
ra, mais cedo ou mais tarde, quando poderia ter acontecido antes,
sem preju!zo total.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - Exalamente! Vai ter de acontecer. Mas, o que perguntamos é: a que preço?
Que concessões teremos que fazer quando tivermos que enfrentar a
dura realidade, a realidade da insolvência, da impossibilidade de
fazer face aos encargos que estamos.assumindo?
O Sr. VlrgOio nvora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
novamente afirmamos que não é a ênfase com que números são afirmados que dá maior ou menor credibilidade aos mesmos. Balança de
Serviços; quanto mais se desenvolve o Pafs, saindo ele da sua condição de subdesenvolvido, sabe V. Ex• que maior é o seu déficit na
Balança de Serviços. Quanto mais nós exportamos, quanto mais 'nós
importamos, temos no máximo, um objetivo ideal, de transportar
50% da carga sob bandeira nacional. E: ou não é verdade? V, Ex• sabe
disso. Agora que todo mundo falou e reclamou da parte do turismo,
quanto mais se incentiva o turismo externo, mais a conta de Turismo nos Serviços aumenta. E assim sucessivamente. Então, não
resta dúvida que Balança de Serviços- sabe V. Ex•- em pais em
desenvolvimento, por natureza - tiro o México, como cxceção toda
especial - é deficitária, c de muito, a ser coberta pela Balança
Comcrcial.Is!o daf é que é o certo c o claro. V. Ex• disse que vai apresentar essas medidas. Examinemo-las. Qúercmos ver se alguma
dessas medidas pode nos dar os dólares necessários para pagar a
nossa crescente necessidade de recursos nessa moeda, Ouçamo-lo.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Senador,
Balança de Serviços deficitária cm pafs em desenvolvimento é uma
tese com a qual se poderia concordar. Entretanto, é preciso verificar
o que está pesando nessa Balança. E insisto cm dizer a V. Ex• que

metade do déficit da nossa Balança de Serviços silo juros; juros de
financiamentos de endividamento crescente.
O Sr. Vlrgfllo T'vora (ARENA- CE)- Perfeito.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Essa si·
tuação é que não pode continuar.
O Sr. Vlrgfllo T'vora (ARENA - CE) damento se faz, para quê? ...

E esse cndivi·

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Não po·
demos continuar nos endividando indefinidamente...
O Sr. VlrgOio T'vora (ARENA- CE)- ... Para importar os
bens necessários para substituição do que V. Ex•. mesmo .. .
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... o que é
altamente prejudicial aos interesses nacionais; até à soberania na·
cional, cu digo, ~ imposs!vel deixar de reconhecer... (cru:am-se
apartes), Vamos ter que negociar um reescalonamento ou uma mora·
tória.
O Sr. VlrgOio T'vora (ARENA- CE)- Qualquer programa
de substituição de importações, inicialmente, não importa - sem
fazer jogo de palavras- em aumento dessas importações?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Não, neces·
sariamente.
O Sr. VlrgOio T'vora (ARENA - CE) - Sabe V. E.''· no
início há necessidade de importar machines- machines- machines
e V. Ex• não ignora que temos que importar mesmo; V. Ex• sabe
perfeitamente disso
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador, o
que cu acho é que o Pais tem que adotar medidas drásticas no corte
das importações. E essas importações não podem chegar, este ano, a
onze bilhões de dólares. Tinham que ficar cm dez, dez c meio e se
conter por aí.
O Sr. VlrgOio T"ora (ARENA - CE) - Chegando a dez e
meio V, Ex• está satisfeito?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Deveria ter
sido adotado desde o inicio deste ano.
O Sr. Vlrafllo T'vora (ARENA -CE)- Está satisfeito? Com
lcz c: meio?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Estaria
satisfeito com o equilíbrio da Balança Comcrcialjâ este ano.
(Cru:am·se apartes.)
Mas é evidente que é isso que tem que ser alcançado.
O Sr. VlrgOio T'vora (ARENA -CE)- V, Ex• já está descjan·
do muito,
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nilo estou
desejando muito, estou desejando uma meta viável, desde que sejam
adotadas as medidas adequadas ...
(Cruzam-se apartes.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Faz soar a cam·
painha,)
O Sr. Vlrgfllo T'vora (ARENA- CE)- Como é que quer que
cm um ano se reduza a zero?
O SR. ~OBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E: claro que
com as medidas atuais do Governo isto é inviável, mas se forem ado·
tadas as medidas necessárias, um policiamento nas importações, um
controle administrativo de um orçamento cambial, nós poderemos
cheg11r até IA...
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O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB- RJ)- Mas é isto
que estou querendo. Já estou cansado de fala.r c confesso a V. Ex• ...
O Sr. Vlrafllo T'Yora (ARENA -CE)- E o Governo não estA
cansado de ouvir V. Ex• Pelo contrArio, ouve com prazer, apenas
não pode aceitar a idéia da volta da CEXIM, isso não. Vamos examinar outra solução, nós a estudaremos sem parti prll. Volta da
CEXIM,não.
O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB- RJ)- O Governo
também não podia aceitar outras idéias que hoje já estA aceitando.
Esta concessão do Ministro da Fazenda a certas medidas de restrição
da gasolina o Governo também não podia aceitar há algum tempo
atrás, mas agora já está aceitando, e acreditamos nós que venha. a
aceitar esta, também, que nós estamos defendendo. Apenas, elas Já
virão com grande atraso ... O que se verifica é que o Governo ...
O Sr. Vlralllo T''ora (ARENA- CE)- Grande atraso, não ...
(Cru:am-se apartes.)

O SR. ROBERTO SA TURNINO (MDB- RJ)- ... está constantemente atrasado. Este preço desse atraso já está ficando muito
pesado para o Pais, muito pesado para a Nação. Esta, a minha
opinião.
O Sr•. Vlrafllo T'Yora (ARENA - CE) - Senador, vamos
chegar a um acordo. V. Ex• quer dez c meio bilhões de importações ...
O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB- RJ)- Quero o
cquillbrio da Balança Comercial este ano; é isto que quero. Quero
um orçamento cambial que equilibre a Balança Comercial deste ano.
~isto que cu quero.
O Sr. Vlrafllo n,.ora (ARENA- CE)- V. Ex•, muitas vezes,
quando garoto, pedia a seu pai que lhe desse a lua, c papai, por mais
seu amigo que fosse, não podia lhe atender.
O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB- RJ)- Não, não,
essa é a visão de V. Ex•

salmos da dificuldade cambial dos anos 46, 47 e 48. Depois, concordo com V. Ex•, o sistema degenerou em corrupção, mas ele resolveu
uma situação, uma situação tão grave como a que estamos atravessando hoje c acho que sua reedição é um imperativo do momento,
é uma necessidade absoluta para enfrentarmos também a
dificuldade ...
O Sr. Vlrafllo nYora (ARENA - CE) - Ouçamos os argumentos de V. Ex•, porque só "achar" não é nada. Vamos ver: "acho,
por isso e por isso".
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador, ai
também, V. Ex• já quer que eu demonstre fatos que não são demonstráveis m'atematicamente.
O Sr. Vlrafllo T'Yora (ARENA - CE) - Por enquanto, é um
conceito opinativo.
0 SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB- RJ)- ~um conceito opinativo. Eu estou sustentando essa tese, eu não vou pretender
demonstrar matematicamente.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO. Com assentimento do
orador.) - Só para assinalar a mudança de temperatura do ilustre
Llder do Governo. No ano passado, quando nós alertávamos o Governo para a queda do crescimento da nossa economia, o eminente
Senador Virgllio Távora, com uma dose enorme de otimismo, proclamava no Senado que tudo ia às mil maravilhas c não sabia por que a
Oposição estava a pregar pessimismo. Agora, é S. Ex• que está mais
pessimista do que nós, porque enquanto V. Ex• aponta caminhos c
soluções, caminhos que trarão soluções a problemas da maior gravidade, já o eminente Lldcr do Governo entende que não, que já não
resolve mais, que V. Ex• está pedindo a lua.

O Sr. Vlrafllo T'Yora (ARENA - CE) - Perdão. V. Ex• não
pode extrapolar nossas palavras. Dissemos que, justamente, sem
uma queda da economia brasileira, da noite para o dia não se faria
esse cquillbrio que o orador cst~ querendo, de importação c exportação via CEXIM.
O Sr. Uzaro Barbo'za (MDB - GO)- Mas V. Ex• sustentava
que estávamos no melhor dos mundos, no ano passado.

O Sr. Vlrafllo T'Yora (ARENA -CE)- V. Ex• deu um númeO Sr. VJraOJo T'Yora (ARENA - CE) - Estamos crescendo c
ro razoãvcl; inicialmente era dez e meio; quando fomos discutir dez c
meio, V. Ex• disse: nilo, queremos agora é o cquillbrio. Como é que andando bastante neste caminho, neste rumo; a prova é a diminuição
se pode, da noite para o dia, equilibrar uma Balança Comercial que, de deftclt. E S. Ex• mesmo, inicialmente, estava reconhecendo que,
num ano, deu a diferença que V. Ex•s tanto proclamam? Em um ficando nos dez c meio bilhões, as importações estavam bem. Agora,
outro, de US 4,5 bi; no segundo ano, US 3,5 bi. Queremos fazer S. Ex• jã quer, este ano, um cquillbrio.
força para, este ano, ficar entre US I c US 1,5 bi, c V. Ex• quer,
O Sr. Aaenor Maria (MDB - RN) - V. Ex• me permite?
para este ano, zero. Vamos devagar com o andor. V. Ex• é (Assentimento do orador.) V. Ex• tem toda a razão quando diz que
pessimista. A situação não é a tragédia que V. Ex•...
o Governo está tlmido cm tomar atitudes em determinados sctores
O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB- RJ)- Pessimista é da economia. A indústria automobillstica, no mês próximo passado,
V. Ex• que acha inviável o cquillbrio da Balança Comercial. Não aumentou cm 14% a sua produção de veicules individuais. Aumentou essa produção graças a um· crcdiário de 36 meses para adquirir
acho, niio. Acho que é factlvcl, mas com as medidas adequadas ...
carros individuais. Eu me perguntaria: é justo que se dê um crcdiário
O Sr. VlraOlo T'Yora (ARENA - CE) - ... arrebentando a de 36 meses para adquirir carros individuais, quando hã necessidade
economia da Nação ...
de se reduzirem, o mais posslvel, as despesas com combustlvel? ~jus
O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB- RJ)- Esse pessi- to que o Governo continue a dar esse crcdiário exorbitante, sabendo
mismo é de V. Ex• Minha visão é factlvcl. Ainda é posslvcl fazer que não temos condições, e a cada dia é mais onerada a nossa
qualquer coisa c obter um cquil!brio ao nlvcl de 10 ou 9,5, ao nl~cl a Balança Comercial, e já agora a Balança de Serviços, por conta de
que chegarem as exportações, isto é, as importações serem contidas excessivos empréstimos que fiz~mos no exterior, c.mprésti~~s es~es
ao nlvcl cm que chegarem ...
que fizemos muitas vezes sem querer, mas a necess1dade de dmhetro
era tão grande que tomamos dinheiro emprestado para cavar
O Sr. VlraOlo T''ora (ARENA - CE) - Mas, lamentavel- buracos dentro d'água? Foi o caso do Amazonas e outras estradas de
mente, fora o sistema CEXIM, V. Ex• ainda não apresentou nada c luxo que fizemos por ai afora. Então, cu me pergunto: por que o
V. Ex• sabe o que representou, no passado, o sistema CEXIM, não Governo não tomou atitude séria, no sete r do crcdiário?
só de protccionismo, como de malversação. Escolha sclctiva cm
(Cruzam-se apartes.)
pauta de pouqulssima compressibilidade?
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB - RJ) - RepreO Sr. Aaenor Maria (MDB - RN) - Eu me permitiria
sentou uma.soluçilo, Senador. Foi através do esquema CEXIM que perguntar: O Governo não reconhece que a sociedade de consumo

:::.399está prostituindo este Pals? O Governo não reconhece que o crcdiário é exorbitante, desordenado, indisciplinado? O Governo não reconhece que é preciso tomar medidas neste sctor? Então, por que não
toma? Para caminhões de carga, 24 meses; por quê? Porque faltam
caminhões suficientes para vender no prazo de 36 meses. Como é preciso colocar os vclculos individuais, vamos dar 36 meses. Por que o
Governo não toma a iniciativa de uma politica mais séria, mais
objctiva neste sctor? Nós estamos subjugados ao sctor que realmente
nos aflige. A sociedade de consumo, cu repito, ela precisa ser
encarada pelo Governo, dentro de uma politica pragmática, porque
o que está ar, não é possível. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Eu peço ao nobre
orador para terminar o seu discurso, porque seu tempo está esgotado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Encerrarei
com toda brevidade, Sr. Presidente.
Agradeço o aparte ao Senador Agcnor Maria, que feriu um
ponto de grande importância.
·
Conheço o projeto de V. Ex•, que visa a regulamentar a questão
das vendas a crédito. Dei parecer favorável, na Comissão de
Economia c o considero oportuno, pois V. Ex• abordou um ponto
que merece a atenção desta Casa c o reconhecimento por parte do
Governo, como V. Ex• bem acentuou.
Sr. Presidente, encerrarei estas breves palavras insistindo cm
que a situação exige medidas drásticas, medidas essas que, normal·
mente, o bom-senso, aconselha sejam tomadas, mediante entendi·
mcnto de todas as correntes politicas do Pais.
Quem fala aqui nilo é um Senador da Oposição, mas um parla·
mcntar que apela para o bom-senso. Numa situação de dificuldade,
de grande dificuldade, de extrema dificuldade, nada mais lógico que
se convocarem todas as correntes de opinião do Pals para, dentro de
um entendimento polltico, evitar cxatamentc medidas drásticas que,
incompreendidas, possam desencadear uma oposição violenta por
parte de grupos prejudicados.
Assim sendo, nada mais lógico, nada mais evidente que a
necessidade de se convocarem todas as correntes de opinião e, dentro
de um entendimento politico, se buscarem as soluções que a situação
do País está a exigir, Sr. Presidente. Não é com a postura de força,
nem mesmo com ameaça de ditadura que se vão resolver esses problc·
mas realmente dramáticos. Não, Sr. Presidente! ~ com apelo ao
entendimento, é com apelo ao bom-senso, é com apelo à uniilo de
todas as correntes politicas do Pals que vamos encontrar a solução
que o Pals está demandando neste momento, não tratando de corren·
tcs que não apóiam o Governo como se inimigos fossem, não só do
Governo mas de toda a Naçilo.
Sr. Presidente, volto a insistir: é dentro de um clima de entendi·
mcnto, de mobilização geral da opinião do Pais, para evitar as
incompreensões decorrentes das medidas drásticas que se fazem
necessárias que se vai achar a salda para esta situação verdadeiramente dramática cm que nos encontramos.
Era o que eu que'ria dizer hoje, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador José Lindoso.
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estive neste mês, durante dez dias, no Amazonas, percorrendo
os municípios do· rio Madeira, integrando comitiva do Governador
do Estado, na realização de seu estilo de Governo, que busca auscultar dirctamentc as aspirações c conhecer as necessidades da gente
intcriorana. Assim, venho falar ao Senado dessa viagem, da
BR-319, dos problemas fundiários, da produção da borracha.
O Governador realiza viagens de serviço c, desta vez, instalou o
Governo cm Manicoré, quanto assisti à V Operação Ajuricaba, pro·
grama de levantamento de dados, de adoção de providências

imediatas, promovido sob a liderança do Governador Hcnoch Reis c
coordenação do Vice-Govcrnador Joilo Bosco Ramos de Lima, com
a participação de universitários amazonenses, de técnicos c de ele·
mcntos integrantes do Projeto Rondon, numa experiência fecunda
onde o idealismo dos jovens se soma à experiência do técnico c do
administrador.
Quero dar ao Senado portanto um depoimento do que assisti·
mos e de como participamos desse trabalho governamental.
Chegamos a Humaitá pela BR-319, que foi franqueada ao trá·
fcgo quando da recente visita do Presidente Ernesto Gciscl a Manaus.
Essa estrada tem merecido critica do MDB c a representação do
Partido da Oposição no Senado, pela voz do Sr. Senador Evandro
Carreira, chegou a propor que o Governo a abandonasse. Já havia
feito pronunciamentos a favor da estrada. Hoje, após percorrê-la,
quero· congratular-me com o Governo pela notável obra de integração que realizou c pelo desempenho técnico da nossa en·
genharia ao construi-la.
A estrada corta o divisor dos vales do Madeira c Purus e essa é
uma das áreas indicadas como sujeitas à maior descarga pluviomé·
trica do mundo. A nossa viagem, nesse período de cheia grande, nos
revelou que o trabalho rodoviário fora feito·em condições técnicas
elogiáveis.
Partindo-se de Manaus, pelas balsas, temos, de logo, o rio Ne·
gro, que se mostra majestoso e dominante, e o Paraná do Careiro. A
estrada, no seu inicio, corta terreno alagadiço, mas, o great, acima
do nível da maior enchente já verificada na área, possibilita correr-se
pela fita asfáltica, nos primeiros 70 quilómetros, vendo-se água de
um lado e do outro. A paisagem é surpreendente. O verde, a água e o
sol. De vez em vez, tapetes agigantados de vitórias-régias. Alvas gaivotas, ágeisjaçanãs, esguios c ariscos socós compõem o quadro que a
natureza caprichosa, luminosamente, nos oferece.
O carro rolou por esse caminho de 870 quilómetros com normalidade e segurança, ultrapassando obstáculos dos rios pelas balsas
ou através de pontes construídas como solução provisória, cm
madeira de lei, onde se identificam a solidez da itaúba, a resistência
férrea da aquariquara, ou de outras espécies.
Às margens de estradas, nas faixas mais altas, abrem-se roças de
mandioca ou arrozais que precedem campos para a pecuária.
.
Na proximidade do lago do Castanho, encontramos as atividades iniciais da construção da cidade sede do Município do Carci·
ro, em terra firme, ao contrário da atual, mirrada porque todos os
anos a água a submerge totalmente, detendo o seu crescimento. No
trecho que corta esse Município de dez cm dez quilómetros, divi·
samos uma escolinha, construída pelo Prefeito Diniz de Carvalho.
No Castanho, no sítio onde crescerá a nova cidade, o Governador
visitou uma Escola de chiio batido, coberta de palha, sem paredes,'
uma escola de largos horizontes: as carteiras c bancos eram de tábuas
lavradas, sustentadas por suportes de caules de árvores jovens, chan·
tados, em níveis diferentes, em chão úmido. Ali crianças cantaram o
Hino Nacional em homenagem ao Chefe do Estado. A professora,
O. Terezinha, carioca, chegou por aquelas paragens com o marido,
um mineiro, Jonas Pedro, e ficaram. Ele trabalha como mecânico,
ela ensina as crianças descalças, com os coráções cheios de Brasil e
ensina, também, a agricultores c trabalhadores ~dultos, no
MOBRAL, c toma conta do Posto Cultural mobralense.
Este, Srs. Senadores, é o retrato do que vi na BR-319. Os
Senhores podem ver, também, pois a estrada garante viagem
tranqUila, sem quaisquer perigos e lá Vossas Excelências encontrarão
turmas do DNER reparando-a contra a ação das águas, descobrirão
os postos da PETROBRÁS,. atendendo os caminhões de São Paulo e
de outros centros industriais do sul do Pais, que buscam Manaus.
Perceberão, pelos mistérios de amor ao Pais continente que o passado nos legou, que aquele caminho, como todas as estradas do sistc·
ma rodoviário nacional que estão sendo implantadas na Amazônia,
significa a decisão da Nação brasileira de realizar a sua vocação
umazônica, fazendo a integração da área ao resto do Pais, afirmando, inspirada na eternidade da Pátria, a soberania nacional c que,

-400usim, recuada está ao mundo da quimera absurda, qualquer cobiça
Estou registrando o esforço do Governo Hcnoch Reis de levar
intcrnacional50bre a Planícia do Verde c da Água.
ao interior a sua mensagem de trabalho, num missionarismo a favor
Creio que presto um serviço, sobretudo A Verdade c uma da produção, notadamcntc, para que os municípios organizem a sua
vusalagcm à Justiça.11o rclat.ar 11 V, Exts., nest.a passagem, o que vi· produçio de alimentos, cvit.ando a pressão sobre a cidade.
vi c o que descobri relativamente ABR-319, aqui mal falada por um:
Registro o esforço do desenvolvimento da pecuária. O AmazodO) rcprcscnt.antes do MDB, o Sr. Senador Evandro Carreira, a nu tem cerca de 300.000 cabeças de boi c o Governo busca despert.ar
quem convido a rever a sua posiçio c juntar a sua voz Anossa, pana interesse para que se alcance um milhão de cabeças.
atimul~~r o Governo 11 continuar construindo as estradas projetad11i
A retomada da produçio da borracha com adoçiio de metodolopar:a a Amu.ónia, construindo, por exemplo, a variante que nos le- gia ~c cstração c preparo que poupem o homem da "defumação"
vará, cm cerca de dez honu, de Manausa L.Abrca; a construir a Pcri- prejpdicial à saúde c cconomiznndo cinquenta por cento ou mais do
mctral Norte, que riJart, no extremo setentrional do Bruil, uma no- seu tempo, ao lado da hcvcacultura, tudo fala de uma visão admi·
va fronteira de trabalho, alãn da sua indiscutlvcl funçio nos planos nistilltiva, objctivando o fort.alecimcnto da vida económica do intc·
de segurança nacional.
rior',: a nova'qualidadc de vida para o hintcrlandino.
~Falo desses llSSUntos ao Senado da República, para que a Nação
O Brasil, pelas suas dimc:nsdc:s de pais continente, pelas liç&s de
tome conhecimento de que, apesar da água que invade os sítios c
~<u pauado, pelas vinudcs de sua sente. pela sua dcstinaçio história no futuro, csisc de todos nós uma permanente visio de grandeza.
fazendas, apesar da grandeza territorial que, paradoxalmente, reduz
Revi li umaitA reanimada pelo programa rodoviArio c desse: de muito os esforços governamcnt.ais nos divcr50s níveis, agravado
Munidpao, após 111 inspcçõcs do Governador, dc:socmos o rio Madci· pela dispersão demográfica, nós, os amazonenses, est.amos lutando
ra. Em M11nicoré, o Governo. pcrmanc:ccu dois dias, mantendo pelo robustecimento económico do Estado.
rncontro~ com ~<~ores de cduc:açio, de saúde c da produçlo. Visj.
Enfrcnt.amos. resolutamente, a luta pela construção de um Brn·
uamcn icrinpii, UJiJlimat 11 depoimento 50brc u cspcriênciu de sil gr!lode Nação.
cstraçlo dA bomachll usando-~oe a coagulaçio c o..Elhrcl. Fomos
. Era o que tínhamma dizer. (Muito bem!)
informad01 1o0brc o entusiasmo cm tomo do Prólrama de Hc:vc:açul·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
tur;a, finAnciado pela SUDHEVEA.
aoíiÕÍÍre Senador Dircéu Cardoso.
De Manicort, alaiiÇIIliiOI Novo Aripuani, cidade menina com
.onhOJ de grandeza ante a c:u.&itcriLI. O município qúer ligaç&s com
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o seATrant.4IIUIZ6nia c aminhgs para contornar suas cachocinu, dando guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senavwo ~ JUll pr~o. E logo, correndo pelo rio, chegamos a Borba, dores:
Cumpro, novamente, um dever de consciência numa manifesta·
uma das maiJ antigu cidades da Am11Z6nia, plantada pelos conquistAdores, na q,oca colonial. Ela jA ~.e vesti11 de alegria c de fé para 111 ção do coração ao fazer, no Plenário do Senado, o necrológio de
falas de S...nto António, o milagroso Santo António de Borba, que mais um companheiro tombado, na manhã de hoje, no meu Muni·
(u. milagre de todll apécic, inclusive do dcsatc do amor para o mila·
cfpio, no Estado do Espírito Santo. Companheiro de velhas lutas,
grc da vida. De Borba, :dcançam01 Nova Olinda, a cid11dc que nas- companheiro de todas as lutas da minha vida pública, companheiro
ca: de um W>pro de petróleo brot.ado do ventre de seu solo, mas que,
de todas as horas, enfrentando situações até de família para per·
nào ~<ndo perene, virou frustraçio n11ciOn11l.
mancccr fiel nos ideais pelos quais lutávamos.
No Munidpio de Autazcs, com sua pcc:uAri11 c a pesca, o GoPerdeu o nosso P:~nido c foi scpult:~do hoje, às 9 horas, no chão
"crnador cnccrrDrill 5ua visit.a Arcgiilo madeirense.
generoso d:J minha terra, no Espírito Santo, Argcu Silva, um dos
candidntos a Prefeito Municipal pelo Movimento Democrático Bra·
:-; 0 Madeira. como no Solimões, no Baixo Amazonu, observei
que o problema fundiário est.i presente. O sistema de crédito rural silciro.
Acometido há dias de um enfarte, foi recolhido ao hospital local
nilo opera cm toda 11 sua potencialidade porque há de se resolver
quotõcs de titulagcm da terra. Por outro lado, surpreende-se que a c a mcdicinn foi impotente pnrn combater o mal que o roubou ac
grilllgcm atua. Percebe-se a nítida necessidade de agilização, por nosso convívio.
Velho companheiro c velho amigo, velho correligionário, amigo
pune do Governo, no disciplinamcnto da questão da terra. Impõe-se
dar instrumentos 110 INCRA, que luta para TC50lver esse assunto. E de todas as horas, candidato, como disse, a Prefeito pelo nosso Muniagora, 50b a prcssilo do ·que constatAmos, renovamos o pedido de cípio, Argcu Silva, homem humilde, pequeno agricultor do segundo
impluntaçio du Justiç;a AgrAria.
distrito do meu Munic!pio, ali sedimcntou uma amizade c uma admi·
Assinalo, no meu Est.ado, o fato de que operam, cm parte, no ração imensas no povo que tanto o aplaudia, tanto o queria c tanto o
grande interior, o Banco do Bruil, o Banco da Amazónia c o Banco estimava.
Sr. Presidente, nào podendo comparecer aos seus funerais,
do Est.ado do Amazonas. Há municípios que contam com agencia
dos trés bancos, enquanto outros nilo contam com nenhuma. Nilo quero lamentar daqui, através destas sentidas palavras de emoção c
contam com nenhuma ugi:ncia de Banco os municípios de Novo de a feto, a perda dessa figura singular da nossa vida pública, homem
Aripuanil, de Borba, de Nova Olinda c de Autazcs, na região mudei· humilde c batalhador, anônimo c dedicado, pequeno proprietário
rcnse. A agencia bancária no interior dinamiza a produção, significa rural, mas grande expressão política do meu Partido e do meu Muni·
c!pio, tilo cedo roubado ao nosso convívio c que hoje se sepultou na
progrcs.~o. O Banco Central deverá estudar a questão da concessão
de autoriznção para instalação de agencias, sem concentrá-las num terra generosa da minha terra natal.
só município, mas orientar a política de autorização de funcionamcn·
Sr. Presidente, cm nome da minha Bancada na Câmara dos
to dessas agencias, de modo que sempre existisse uma agencia de um Deputados c no Senado Federal, quero levar à sua famfiia enlutada,
dos Bancos oficiais cm cada município.
aos nossos amigos c chefes, aos correligionários do meu partido, ao
Também quero formular aqui um pleito, no sentido de o Banco povo a que ele tanto serviu c dignificou, a homenagem da minha saudo Brasil e do Banco do Estado do Amazonas possam integrar o sis- dade, do meu sentimento c do meu pesar. Quero, Sr. Presidente,
tema de financiamento da produção da borracha c da plantação de assim, testemunhar a ele, já que ni!o pude fazê-lo pessoalmente, no
seringais, tarefas que estão reservadas, na Amazônia, ao BASA c que seu sepultamento hoje, As 9 horas, testemunhar a minha inconsolâvcl
não tem ainda agência cm inúmeros municípios. Creio que isso rcprc· mâgoa de ni!o ter participado, com o povo, dos seus últimos mo·
sentaria um grande impulso no sentido de se alcançar as metas do 11 mcntos c de ter levado ao seu t6mulo a homenagem do meu apreço c
PROBOR, tornando o crédito mais acessível. Quem quiser, por da minha eterna admiração.
exemplo, fazer hevcacultura em Manicoré ti:râ de ir, com tr:.s dias de
Assim, Sr. Presidente, ni!o estou traçando o necrológio de um
viagem a barco, a ltacoatiara.
grande, estou traçando com sentimento, amargura c pesar, os traços
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-401rápidos da vida sofrida daquele que lutou ao meu lado, daquele que
muito merecia do meu nfcto c da minha amizade. Não C3tou rcndcn·
do loas, nem prestando homenagens a um grande que dC3aparece, C3tou prestando homenagem a um homem igual a mim, sofrido c pena·
do, lutador de todas as horas, que encheu as urnas, tamb~m. com o
meu nome, que ajudou na minha vitória c na minha campanha, que
lutou por mim.
Sr. Presidente, sou daqueles que pensam que quando perdemos
um amigo, como ele alguma coisa nossa morre, também, nós morremos um pouquinho com C3sas figuras que enchem a nossa vida c que
encherão a nossa saudade. Portanto, à sua villva c aos seus filhos,
nos seus amigos, aos correligionários que hoje lhe prestaram essa homenagem, esta minha palavra de afcto e de saudade.
A Argcu Silva, humilde, trabalhador, companheiro dedicado,
correligionário que, enfrentando situação de famllia, sempre C3tcvc
no nosso Indo, aqui deixo a mágoa de não ter compartilhado dos tll·
limos instantes cm que o povo dele se dC3pediu. Portanto, Sr.
Presidente, repito, aqui fica a minha homenagem sincera, do fundo
do cornçilo, n Argcu Silva, no momento cm que se sepulta na generosa terra natal que o viu nascer, que o viu crescer que viu sua luta, que
o viu como condutor do povo, que viu seus serviços prestados como
Juiz distrital, como chefe politico, como candidato n prefeito, que as
urnas não viram, mas o coração do povo há de guardar para sempre.
Era o que tinha n dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mngalhiles Pinto)- Concedo n pnlavru
no nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguin·
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. ScnndorC3:
Outro dia - foi na semana passada - tive ocasião de comentar
notícia publicada no Jornal do Brull, acerca de uma projetada rcu·
nião do Conselho de Política Aduaneira a realizar-se, segundo a
Imprensa, naqueles dias, e que teria como um dos assuntos a decidir
postulação formulada pelo Sr. Daniel Ludwig, empresário do Projeto Jari, c que pretendia isenção de impostos para uma importação
da ordem de quatrocentos milhões de cruzeiros, importação de
aviões, maquinaria agrícola c material de irrigação.
Ao trazer ao conhecimento da Casa, Jogo ouvi o aparte do no·
brc Senador Virgnio Távora, que prometeu esclarecimentos a res·
peito do assunto. Tranquilizc·se S. Ex• que não estou a cobrar.
O Sr. Vlrglllo T'vora (ARENA- CE)- Tranquilize-se V. Ex•
que vamos cumprir o prometido.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não sei se o cm i·
nentc Senador já estaria em condições de forneccr·mc as
informações: Se não estiver, desde logo adianto que não estou a
cobrar, estou na Tribuna para fazer um aditamento.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- As preliminaresjfi as
daremos a V. Ex• protestando entregar-lhe os documentos logo 'que
às nossas miios chegarem. Mns, já estamos em condições de dar os
primeiros esclarecimentos sobre n matéria, que pedimos oficialmente
ao órgiio competente.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Dizia, Sr. Pre·
sidente, que não estava a cobrar a prometida resposta, resposta que
ouvirei com a maior atenção quando S. Ex• entender de prestar-me c
ao Senado.
Mas, se volto ao assunto, nesta breve intervenção, é para fazer
um aditamento. Leio no Estado de S. Paulo de sábado a seguinte
nolfcia:
"O documentarista Jean Manzon foi contratado por
Daniel Ludwig, considerado um dos homens mais ricos do
mundo, para realizar um filme sobre o Projeto Jari, um
empreendimento no Amazonas que representa investimento
pessoal de um milhilo de dólares. Como decorrência de doeu-

mentário anterior, também realizado por Manzon, Ludwig
obteve isenção de impostos da SUDAM, além de outras
facilidades paro importar equipamentos pesados sem simi·
Iarc:3 no Brasil".
At~ aqui a notfcin C3tampada pelo ütado de S. Paalo, de sâ·
bado, 12 do corrente.
Entendi, Sr. Presidente, de trazer e.~~c sub~fdia uo conhecimento
~ atenção dn C:1s:1. p:1ra pondernr que, ntravés de filmes - e feitos
por pc.~soas notoriumcntc competentes - 1: possível uprescntur umn
rcalidudc muito diferente du realidudc mesmo.
t\ prop,~sito dis.~o. Sr. Prc.~idcntc, ocorre-me lembrar o que
ocorre com ccrt:1s publicuçõc.~ oficiais, que nós reccbcmm. quase
todos os dias, nesta C;1sa. Pub!ic:1çÕes feitus em pupcl finbsirno, com
gruvur:1s vcrdudcirumcntc :1rtfstic:1!'., maruvilhosus, c que 11 crer
nestes documentos este Pais seria um p:1fs único no universo. um p;1fs
sem problemas, porque mugnificumentc cqu:1cionudos c sendo
•olucionados a tempo c hora. Mus, vou dispensur todos esses para
fic:1r cm :1pcnus um, nào de E.~t:1dos, mas dn própriu Uniuo. Nào é
recente, quero dilcr desde logo, mus o futo de n:lo ser de agoru, nem
ser do atual Governo, nuo tirn n valia pnrn o fim n que me proponho.
Tenho cm miios o Livro i\nuul dn ,\gricultur:l, cm dois
volumes. no qunllcio nu primciru frase du introdução:

"N:1sceu no mc.~mo di;1 que :1 C;~rta de Brasfli:t. atmvl:s
c.l:1 Port:1ri:1 n• ·IJ-1, de 28 de julho de 196 7. Dcstin:1·sc u reg is·
trnr o nuscimcnto du Carta de Brusflia, :~compunhur suu
c~c.:uçào, ussinular us modificaçõC.~ que se fizerem ncccssii·
rius. cm funçào du conjuntum sócio·cconómica c definir seus
estágios evolutivos através dos tempos."
Depois, passu u dilcr o que 1: ou o que viriu 11 ser u C:1rtu de
Brusiliu. Pois bem, Sr. Presidente, cm mutériu de publicação, de urtc
grfificu, cm m:1ti:ri:1 de fotogrufiu c de coloridos fotográficos, mrus
obras se podem comparar com cstu que tenho cm mãos. Seriu um
nunc:1 m:1is acabur se eu me pusc.~se 11 mostrar no Scnudo tod01s as
gruvuras magnilicumcntc imprc.~sus c colorid:is que enc:mtum, que
ilustram, que cmbclcz:m1 cstu publicação. M;1s, vou ficur upcnus cm
uma- uma das primeiras, Sr. Presidente.
I! um01 cena vcrd:ldcir:~mcntc mar:1vilhos:1; o quudro nào pode
ser mais belo: uma mesa onde se vei:m verduras, ostrus, c:11ll11rões,
peixe, c:~rnc, não f:llta uma gurruf:t de vinho num balde com gelo c,
:10 fundo, o mur c o Pão de Açúcar. Com esta Icgendu, Srs.
Scnudorcs:
"A infiuçilo decresce e a mesa enriquece. Eliminu-sc o
espectro du fome c valoriza·sc o homem do campo. A criança
brusilcira já não teme o futuro c uvanç:1 confiante rumo no
seu grundioso destino."
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um
:1purte. (Assentimento do orador) Senudor J>uulo Brossard, essa
.Jitcrutum bonita que cncuntu aos olhos e~v:1liu os bolsos. Encunta
nos olhos, mus ~mpobrccc os bolsos. Infelilmente, essa é a grunde
reulidude. Recebi, no meu gubinctc, cm matéria de literatura,
brochuru, coisa encantadora, e fico u me perguntur: se os Estados
que me envinm essus literaturus estão prccisundo de tomar dinheiro
empreswdo por que, então, essa despesa? Uma despesa que pode ser
evitada. Daf por que me bato pela contenção da despesa, sairmos
desse artificialismo puni encararmos uma realidade dentro de um
sentimento cm que haja poupança, em que haja contenção de
despesu, porque só utravés dessa contenção é que poderemos, reulmente, encontrur esse cuminho que tunto buscamos.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Pretiro não
comentur, nobre Senador Agenor Marlu. Fico nu fria Icituru do texto
que serve de Iegendu purn esse quudro verdudeiramente maruvilhoso.
l'uru nilo dizer que nilo fuço comentúrio ulgum, di riu upenus isto: que
,
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-402cm mesas como esta, neste ambiente, só os Ludwigs podem sentar e
se servir.
De modo que, Sr. Presidente, ainda a título de colaboração,
tomo a liberdade de lembrar aos ilustres membros do Conselho de
Politica Aduaneira, que aliás não tenho a honra de conhecer, que se
lhes for apresentado um íilme, seguramente muito bem feito, que
não se esqueçam da realidade brasileira, que não será bem a do filme
a ser apresentado, c que não se esqueçam daquilo que disse eu,
daqui, em dias da semana passada: Se este empresário obtiver o
favor de importar bens, livre de impostos, eu já anuncio que vou reclamar tratamento igual ou mais benigno, ainda, para as cooperativas de pequenos agricultores do meu Estado, o Rio Grande do Sul.
Era o aditamento à intervenção que fiz sobre o assunto, na
semana passada, e que ofereço à renexão do Senado c do Conselho
de Politica Aduaneira.
Agora. Sr. Presidente, peço licença para mudar de assunto.
pretendendo, também, neste. ser extremamente breve.
O caso pode ser resumido assim. Existe uma empresa de seguros
na qual a União é acionista majoritária. Trata-se da Federal de
Seguros S.A; empresa que é vinculada ao lPASE, autarquia que, por
suu vez. é vinculada ao Ministério da Prcvidi:ncia Social.
Vou referir um fato com a maior economia de palavras, embora
tenha em mãos um farto material. para formular uma indagação ao
ilustre Ministro Nascimento e Silva. titular da Pasta da Previdência
Social. O caso é o seguinte. Esta sociedade anónima, esta empresa,
tem um dirctor-presidentc e um dirctor de finanças. O Diretor de
Finanças. Miguel Carmo Dantas. dirigiu oficio ao Presidente do
lPASE. Dr. Walter Borges Graciosa. no dia 21 de setembro de 1975.
Neste oficio - c foi ele acompanhado de farta documentação - o
Dirctor de Finanças da empresa faz denúncias extremamente
graves. c requer as providências· naturalmente cabíveis, cm face dos
fatos que ele arrola. numa narrativa circunstanciada e objetiva, respaldada- como disse- em copiosa documentação.
O Sr. VlrgOio TíYora (ARENA- CE)- Permita V. Ex• um
aparte. nobre Senador. (Assentimento do orador.) Acreditamos que
V. Ex•. eminente Senador. está prestando ao Governo uma contribuição válida. trazendo ao conhecimento desta Casa, desta Liderança e. ~or ela- está certo -, aos órgãos competentes, esses fatos que
apurados - não tenham a menor dúvida - serão. E gostamos de
dizer isto antes de V. Ex• os enumerar para, sem entrar no mi:rito,
resalva feita as pessoas envolvidas já deixar, aqui, bem cstatuido:
levaremos os fatos, sejam qua.is forem, ao conhecimento da
autoridade competente, solicitando. para resguardo da honorabilidade daquelas uma resposta pronta que, aqui, a V. Ex• será
transmitida. Mas, ao mesmo tempo, não gostaríamos do: deixar
passar o ensejo em afirmar a V, Ex• q!Jc. logo após o seu discurso,
achamo-nos na obrigação- para não dar agora um aparte longo de prestar a V. Ex• aquelas informações preliminares a respeito do
Projeto Jari.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Muito agradecido, nobre Senador. Esteja certo V. Ex• de que a minha intenção, ao
ocupar a atenção da Casa, neste momento, nilo é outra senão esta: de
ajudar ao Governo; ajudar ao Governo que, a despeito de ele não
simpatizar muito com a Oposição ...
O Sr. VlrgDJo TíYora (ARENA - CE. Fora do microfone) Não tanto quanto V. Ex~ pensa!
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... a Oposição
não ignora quem é o Governo brasileiro c faz votos que, pelos seus
acertos, pela sua cx:eli:ncia, pela sua sabedoria, exonere a Oposição
de ocupar a tribuna nesta e na outra Casa do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, disse que seria cconômico em palavras c pretendo ser rigorosamente cconômico, até avaro, na medida do possível.
Nilo mencionarei os fatos relatados neste documento. Menciono-os
apenas para que o ilustre Ministro da Previdência c Assistência Social tenha elementos para fazer com que eles cheguem à sua mesa e

caiam sob os seus olhos. Homem notoriamente capaz, nilo terá dificuldade para, cm poucos minutos, tomar a decisão que o caso reclama. Mas, para que veja a Casa que este Oficio, contendo grave denúncia, não ficou só na manifestação de 2I de setembro, quero informar quejâ no dia 30 de setembro um segundo oficio era dirigido à
mesma autoridade; era um adenda à comunicação de 21 de setembro. Também esse adenda estâ enriquecido por documentação
pertinente aos assuntos tratados no documento.
E ainda mais, Sr. Presidente, dez dias depois, cxatamente a 10 de
outubro, uma terceira manifestação do mesmo Dirctor de Finanças
da Federal de Seguros; novo aditamento, com novos documentos,
era endereçado ao Presidente do IPASE.
As dat~~. portanto, são estas: 21 de setembro, 30 de setembro c
lO de outubro de 1975.
Não vou descer a pormenores, embora pudesse fazê-lo; mas, para que a Casa tenha apenas idéia do que consta dessas manifestações,
vou me permitir fazer a leitura da parte final do comunicado de 21 de
setembro: Leio o documento do Diretor de Finanças da Federal de
Seguros S.A:
XVII - Seria por demais enfadonho analisar, neste
comunicado, os documentos constantes da pasta em anexo
(doe. n9 8). Basta V. S• verificar que referida pasta constitui a
prova de que, na base de contratos e de acordos firmados
fraudulentamente, por quem não tinha c não tem capacidade,
ou poderes para tal grandes prejuízos vêm sendo causados à
Federal de Seguros S.A.
Estou certo, Sr. Presidente, de que o relato dos fatos ora
feito hã de merecer, de parte de V. S• o melhor acolhimento c
serão tomadas, por quem de direito, as medidas mais severas
para que não se continue a cometer contra a Federal de Seguros S.A. os crlmCll e as fnudCll que se vem cometendo.
Creia Sr. Presidente, que só me anima um propósito:
servir lealmente ao Pais, e não desmerecer da confiança cm
mim depositada por V. S• e S. Ex• o Sr. Ministro Nascimento c Silva, que tenho certeza, hão de indicar a melhor
solução para que seja restaurado na Federal de Seguros S.A.
o clima de trabalho produtivo c de honestidade a toda prova,
e que, portanto, não mais se lese a lei, se fraude o fisco, se pra·
tique a tos atentatórios à Moral, à Honra e ao Direito.
O Sr. Robeno Satumlr.o (MDB - RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Até aqui a leitura do documento firmado pelo Diretor de Finanças da empresa, Miguel Carlos Dantas.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Roberto
Saturnino.

O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ) - Senador Paulo Brossard, o caso se configura diferentemente de outros que têm sido trazidos ao conhecimento desta Casa por ilustres colegas de nossa Ban-.
cada, porque, realmente, V. Ex• niio está apenas informando ao Senado e à Nação sobre irregularidades graves, gravíssimas como se pode concluir, pelas palavras tinais do oficio que V. Ex• acabou de ler,
mas que não fossem do conhecimento de autoridades superiores do
Governo. Daí, a razão de ser do aparte do nobre Senador Virgílio Tâ·
vora, quando agradecia a V. Ex• ter trazido à Casa essas informações. Entretanto, o caso ar é mais grave. Nilo vou dizer que o Sr.
Ministro Nascimento e Silva tenha conhecimento- quero crer que
S. Ex• não tenha sido informado sobre isso.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas agora o está
sendo.
O Sr. Roberto Saturnlno (M DB- RJ)- ~; agora, o está sendo.
Mas, pelo menos o Presidente do IPASE, autoridade imediatamente
inferior a S. Ex•, tinha conhecimento, porque recebeu os três oficias,
fartamente documentados, como V. Ex• declara.

-403O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- Claro!
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Então, não se trata de
caso desconhecido das autoridades do Governo, mas conhecido, pelo menos, pela autoridade do segundo escalão, que é o Presidente do
JPASE. Da!, porque, como dizia, o caso se configura de forma pouco diferente de outros que têm sido trazidos ao conhecimento da
Casa.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A observação de
V. Ex• é inteiramente procedente e de todo ex ata.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• me dá licença panl um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- Mas, exatamente
por isso que ocupo a tribuna do Senado, para que o Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social, se não tinha conhecimento, agor·1
passe a ter, e tenha elementos, inclusive, para reclamar daqueles que
lhe são hierarquicamente inferiores, o por que de assunto de tal seriedade, às suas mãos não chegou? Se é que não chegou.
Ouço o aparte do nobre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Nobre Senador, ainda
uma vez se caracteriza o quanto é fácil o exercício da Oposição. Não
conheço o signatário desse documento...
·
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Também não o
conheço.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - ... de modo que não
tenho sobre ele qualquer julgamento ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Também eu.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - ... mas V. Ex• está
fazendo um relato e tirando deduções à base, apenas, de uma das
partes. A Casa não conhece o processo, não sabe a sua origem ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nilo tirei ilação
alguma, nobre Senador.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- ... nem as medidas que se
tomaram ou que estilo sendo tomadas, mas vem à tona um fato
inegavelmente desprimoroso e isso toma um certo vulto. As vistas, as
críticas voltam-se imediatamente contra o Governo, a quem a Oposi·
ção deseja, como declarou V. Ex•, prestar ou trazer a sua colaboração.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E neste sentido,
aliás, foi interpretada pelo nobre L!der, Sr. Virgllio Távora, a minha
intervenção.
O Sr, Heitor Dias (ARENA - BA) - Não há de ser outro o
motivo que o traz à. tribuna. Mas, o que é importante, o que se torna
mister é que se aguarde o conhecimento dos fatos para as deduções
que se impõem, que silo conseqUentes à simples denúncia,
conhecendo-se apenas uma parte. Testls unus, testls nullus, poder-seia dizer.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Um brocardo
antigo, mus não absoluto.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Certo. Mas, de qualquer
modo, apenas uma das partes é que está em jogo. O ilustre ViceLider tomará as medidas para que o assunto seja conhecido na sua
plenitude e possa a Casa e o povo julgar em definitivo. Muito.obrigadoaV.Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A rigor, ni!o sei
o que diga em relação ao aparte do eminente Senador baiano, salvo
no que tange às propaladas ilações por mim tiradas, que contesto.
Podendo tirá-las, não as tirei; podendo utilizar-me de uma série de
documentos que tenho em miles, deles ni!o me servi. Por que, cntilo,

S. Ex• começa por dizer que fácil é a tarefa da Oposição? A Oposição desempenha a sua tarefa. Distinta será a tarefa do Governo. Do
Governo, porora, não estou pedindo mais do que esclarecimentos.
Referi-me à pessoa ilustre do Ministro da Previdência Social a fim de
chamar a atenção de S. Ex• para este caso, que ni!o nasceu de um
anônimo, de um desconhecido, ainda que ni!o seja conhecido meu,
mas de um diretor da companhia, Diretor de Finanças e que, a
respeito da administração da companhia, faz acusações que eu ni!o
quis ler por inteiro, limitando-me a referir apenas as cláusulas finais
do primeiro dos ollcios, quando, Sr. Presidente, teria material para
ocupar uma sessão inteira do Senado. De modo que, juízo mais
discreto do que estou a enunciar ni!o poderia fazê-lo.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Ouço o nobre
Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Já declarei que ni!o
conheço o denunciante, não conheço os fatos, mas conheço o
homem que é Ministro da Previdência Social, o Ministro Nascimento c Silva. Nunca lhe fui ao Gabinete, ele ni!o identifica a mim, o
que, portanto, vale dizer a V. Ex• que o meu testemunho, o meu
depoimento sobre ele é exatamente pelo conhecimento que tenho
através de terceiros, pessoas absolutamente categorizadas. Nilo
tenho, portanto, dúvidas de que se esse assunto chegou ao conhecimento de S. Ex•, ni!o terá dele a condescendência, a conivência,
mas dele descerão as medidas necessárias para a punição de culpados
e a apuração definitiva do caso.
O SR. PAULO BROSSARD (MOB - RS) - ~ o que de
S. Ex• espero, Sr. Presidente, nem mais nem menos.
Também não sei onde fica o gabinete de S. Ex•, nobre Senador
Heitor Dias. Se uma vez falei com o Ministro de Estado, foi aqui...
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Perdoe-me Ex•, quando
insisti no assunto, não foi porque achasse que V. Ex• tivesse ido e
que isso lhe fosse demérito.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Nem V. Ex•
poderia acha-la nas minhas palavras, especialmente porque ni!o permitiu que eu concluísse a frase - apenas para lhe fazer companhia
também nunca fui ao gabinete de S. Ex•, como de resto ao gabinete
de nenhum Ministro. Não sei onde fica o seu gabinete. Uma vez falei
com o Ministro Nascimento e Silva ao ser-lhe apresentado, nesta
sala, após a sessão histórica de 6 de maio, quando era comemorado o
Sesquicentenário do Poder Legislativo.
Pelo que sei, e disto mesmo e neste ponto ni!o regateei palavras,
e um homem competente, tão competente, disse eu, que não precisará de muitos minutos para tomar a decisão que o caso reclama.
Portanto, os apartes do nobre Senador, perdoe-me S. Ex•, nem
remotamente enfrentam, contestam ou embargam quanto eu disse
até aqui.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo mais uma vez, com a clareza
que me é possível usar, que faço a revelação destes fatos com o propósito de ajudar o Governo - ainda que, parece, o Governo
dispense a ajuda da Oposição - mas faço-o com este propósito.
Como observou o nobre Senador Roberto Saturnino, o meu propósito é exatamente que o Ministro da Previdência Social, se
ignorava essa ocorrência, deixe de ignorá-la e que, vindo a saber do
que se passa em dependência ou arredores do seu Ministério, não
permita que dúvida alguma paire sobre a exaçi!o da administração de ~
todos os setores que, di reta ou indirctamente, dizem respeito à Pasta ··que ocupa.
De minha parte, .fosse eu Ministro, não diria que o trabalho da
Oposição é fácil, mas teria palavras de louvor e agradecimento à
Oposição que me fizesse advertência como esta que estou a fazer.
(Muito bem! Palmas.)

:~...

-·404O Sr. Virgílio Tá fora (ARENA- CE)- Sr. !'residente, peço a
palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra,
ao nobre Senador Virgílio Távora, que falará como Líder.
O SR. VIRG[UO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente:
Ao inicio desta sessão, dissemos que - fiel àquela linha que
sempre nos traçamos de discutir os assuntos, quando presentes os
colegas, máximos da Oposição, que críticas, sugestões, explicações
haviam feito, apresentado, requerido sobre determinado assunto reservávamo-nos para posteriormente dar aquelas atinentes às per·
quiriçõcs do eminente Senador Marcos Freire, de Pernambuco.
Ora. no momento presente. chamado à colação pelo eminente
Senador do Rio Grande do Sul, podemos prestar alguns cscla·
rccimentos iniciais sobre a questão por S. Exa. trazida à baila. Conforme. cm aparte a S. Ex•, afirmamos. solicitamos os documentos,
porque gostamos sempre de agir - talvez defeito da origem, da profissão de engenharia- à base de números, à base de documentos.
O Sr. Paulo Brossanl MDB- RS)- Como eu gosto.

O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA- CE)- Podemos inicialmente dizer a S. Ex•. o seguinte: Primeiro, o Projeto Jari, cm síntese, se destina a transformar uma floresta virgem cm um trato de terra de proporções gigantescas, ocupado cm parte por culturas de
subsisténcia, de primeira necessidade; c noutra maior por uma flo·
resta cultivada. que se preste à exploração racional c à subseqUente
produção de celulose:
Segundo, o projeto. cfctivamcntc. é do valor de um bilhão de dólares;
Terceiro, situado na área da SUDAM -como aqueles que, similarmente no Nordeste, na área da SUDENE, gozam desses beneficias- poderia participar dos chamados incentivos fiscais regionais;
Quarto. esta participação não foi requerida pelo projeto;
Quinto, deu entrada dentro da sistemática da SUDAM, que é símilc
à da SUDENE, a uma solicitação ao Conselho daquela Superintendi:ncia, para' a importação de equipamentos sem similar nacional.
Deferido este pedido pc:lo órgão competente, veio ela à CPAComissão de PoHtica Aduaneira - chamamos CPA porque assim
',....._ ,....._ ela é conhecida - para sobre o mesmo se manifestar- c, caso posi. -tJ\'O esse juizo, não é a CPA que dá a licença. ~ela objcto de decreto
da responsabilidade de Sua Excelência o Senhor Presidente da
República. Estas. as explicações iniciais.
Solicitamos do Ministério do Interior os dados necessários que,
documentadamcnte embascm aquilo que, num crédito de confiança
que - estamos certo- é aberto ao Líder cm exercício da Maioria
pelo eminente Scn:1dor pelo Rio Grande do Sul.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Crédito que V. Ex• sabe
não ter limites.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agradecemos
·:1 bond:1dc da referência c esperamos sempre ser da mesma
merecedor.
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- V.Exa. faz jus.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Obrigado a
V. Ex•.
Eram estas, Sr. Presidente, Srs. Senudores, as explicações preliminurcs que havíumos que dar ao assunto. Em suma, u decisão final
é unipcssoal de Suu Excelência o Senhor Presidente du Repúblicu.
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Perfeito, se bem entendi,
a notícia publicudu pelo Jornal do Brasil, em que me baseei, i:
vcrdadciru ...
O SR. VIRG[LIOTÁVORA (ARENA- CE)- Anrmumos.
O Sr. Paulo Brussard (MDB- RS)- ... c naturalmente é o primeiro elemento de dis~ussf1o. Aliús, foi a primeira perguntu que for-

mulci, também, quundo ubordci o assunto. De qualquer sorte, só
tenho palavras de :1gr:1decimc1ito a V. Ex:1.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Era o que
tinha mos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO (ARENA - PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde o primeiro mandato que recebi do sofrido e altaneiro
povo para[bano, tenho dedicado especial atenção aos problemas relacionados às secas do Nordeste, principalmente cm sua área de
incidência no Estado que represento.
Assim é que, integrando em caráter permanente as Comissões
incumbidas, no Congresso Nacional, de estudar e propor soluções
destinadas a salvaquardar os interesses das populações atingidas, fiz-me sempre presente na adoção de providências adequadas.
Neste momento, Sr. Presidente, volto a erguer minha voz,
esperando estar contribuindo, uma vez mais, para minorar o padecimento daquela gente brava, que sabe, como souberam nossos anccs·
trais, repetir o renascimento de Fénix das próprias cinzas.
A partir da grande seca de 1877/1880, durante a qual, só no
Estado do Ceará, terão morrido cerca de 500.000 pessoas, o Governo
Federal tem adotado um elenco de medidas visando a minorar os
efeitos dessas calamidades.
A princípio, cuidou-se da construção de açudes e de barragens,
bem assim de estradas. Objctivava-se impedir que a ocorrência da
estiagem pudesse repetir-lhe os efeitos catastróficos.
Passou a haver, desde então, a possibilidade, crescente, de
saciar-se a sede humana c do gado ou a alternativa, mais praticável,
de se deslocarem as vitimas.
De fato, nenhuma das estiagens posteriores reproduziu com
tanta intensidade dramática o quadro de desolação daquele período
infausto: alcançou-se um relativo sucesso.
Durante várias décadas prosseguiram os esforços dentro da
óptica original, com idênticos objctivos; insistiu-se na construção de
maiores açudes e cm maior número, perfuraram-se mais e mais poços, abriram-se e reformaram-se estradas.
Enquanto isso, faziam história as ondas de retirantes; enquanto
isso, permanecia estagnada a vida sócio-cultural-económica;
enquanto isso, os episódios de invasão e saque se repetiam; enquanto
isso o desemprego, a miséria e a desesperança continuavam a
dominar. Enquanto isso, Sr. Presidente, utilizavam-se medidas emer·
genciais, destinadas a atender às necessidades imediatas de sobrevivência dos flagelados, com a distribuição de alimentos, roupas e
medicamentos, nos períodos de crise mais intensa.
Se essa forma de atacar o problema trouxe resultados positivos,
padece ela, por outro lado, do carátcr fundamentalmente paliativo,
pois se pode, em princípio, resolver o problema da falta de água c
dessedentar a homens c animais, sem circunscrever a totalidade dos
efeitos da estiagem.
I! preciso criar-se uma infra-estrutura capaz de garantir a
alimentação, não apenas a água, e é necessário, antes de tudo, dotar
as regiões sujeitas às secas de condições mínimas que lhe possibilitam o progresso económico auto-sustentado.
Sr. Presidente, todos aqueles que tenham tido a oportunidade
de viver ou familiarizar-se com os problemas agropccuúrios, sabem
quanto o sucesso das lavouras e das criçãos dependem das flutuações
dos índices hidrométricos. Umidade inferior ou superior a parâmetros bem definidos para cada espécie ou variedade vegetal; e para
cuda fase dos seus ciclos vegetativos, implica, necessariamente, em
decréscimo de produção, quando não na perda total das colheitus.
A relativa regularidade cstutfstica de distribuição das chuvas é
que dcterminu, cm cudu região, us épocas trndicionuis de pluntio e
colheita.
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nas regiões sujeitas a variações acentuadamente aleatórias do regime
de chuvas, seja pelos excessos, causadores de inundações, seja pela
falta, nas secas.
Em tais regiões, é necessário não apenas que se armazenem as
águas das chuvas: é preciso buscll't fontes suplementares de suprimento. E mais do que isso: é preciso que se faça uso racional das disponibilidades hldricas, aplicando-se de modo a satisfazer às nccesssidadcs globais das populações; é preciso que se irriguem as lavouras c
pastos, a fim de garantir o,abastecimcnto.
Consciente da justciá desse enfoque, o Governo Federal vem
aplicando, nos últimos anos, seus melhores esforços no sentido de
estabelecer a prática da irrigação em todas as áreas onde as condições topográficas e os recursos o permitam. Para tanto, realizou um
levantamento completo definindo as áreas potencialmente irrigáveis
c vem mobilizando os recursos indispensáveis à concretização de um
vasto programa, parcialmente em funcionamento.
. -..Pois bem, Sr. Presidente, suponhamos implantado no Nordeste,
um eficiente sistema de irrigação. Que teremos? Teremos muitos
milhares de hectares de lavouras produzindo com segurança, produzindo sem que os seus resultados oscilem ao sabor das variações
climáticas. E, mais importante, teremos milhares de hectares com
uma produtividade duas, três ou mais vezes superior à das áreas nilo
irrigadas. Teremos uma produção agrlcola mais volumosa e estável,
teremos menos fome.
Mas, se quisermos alcançar a redenção cconômica do Nardeste,
se quisermos propriciar-lhc uma estrutura tal que lhe permita, a
partir de certa data, um crescimento autônomo, independente de recursos provindos de outras regiões, é preciso mais que irrigação. ~
preciso promover o aproveitamento de áreas nilo irrigáveis atravês
do plantio de gramlncas e leguminosas resistentes à seca.
Essa forma de atacar o problema já vem, de longa data, sendo
utilizada por agricultores de vanguarda, não raro com o incentivo de
órgão oficiais. ~. porém, indispensável que a ação governamental se
faça sentir de maneira mais intensa e extensa do que até aqui.
Soube que, recentemente, o DNOCS promoveu a. importação
de ferragciras da Austrália, onde, cm áreas scmi-áridas semelhantes
às que temos, permanecem verdes c produtivas, quando as demais já
feneceram. Essas forrageiras, utilizadas na Fazenda Experimental de
Pendência, no Município de Soledadc, na Paraíba, mostraram sua
perfeita adaptação a nossas condições, com excelentes resultados.
~ mister um programa de distribuição de mudas e sementes cm
grande escala.
De outro lado, Sr, Presidente, seja para fazer face ao aproveitamento da milo-dc-obra ociosa em perlodo de entressafra, evitando
migrações, seja para criar mais empregos, seja para garantir ao
agricultor mercado compensador para seus produtos, é preciso que
se incentive o desenvolvimento da agroindústria, cm áreas cstraté·
gicamcnte localizadas.
Uma vez mais, o Governo Federal mpstra-se senslvcl e atento,
como o demonstram os recursos que pretende alocar com essa fina·
lidadc.
Vê-se, portanto, Sr. Presidente, que os programas governamentais ora em curso para o Pollgno das Secas trazem a marca da
visão de conjunto e da disposição de controlar, de modo racional c
definitivo, os fatores, de origem climática, do atraso cconômico nordestino.
Essas observações servem de preâmbulo ao apelo que dirijo ao
Presidente Ernesto Geisel, velho amigo e profundo conhecedor da
problemática do Nordeste, cuja atenção e cujo apreço à nossa região
assinalou, mais uma vez, com sua recente visita à Paraíba, no sentido
de que não permita que as atividades planejadas deixem de ser
cumpridas em seus cronogramas,
Quero, ainda, Sr. Presidente, a propósito de medidas emergcnciuis, como a abertura de frentes de trabalho, que constumam ter
a finulidudc principul de dar emprego e sustento ao flagelado em pi-·

cos de crise, dizer que cs.~as frentes de trabalho teriam uma utilidade
maior, se fossem aplicadas à construção c reparos, não tanto de
açudes, mas de obras de irrigação, de silos trincheiras, de plantio de
forragciras, enfim, cm trabalhos ligados dirctamcnte à criação de
uma estrutura agrlcolu resistente ao~ efeitos das secas.
Na Paraíba, por exemplo, contamos com grandes açudes, como
o São Gonçalo, o Engenheiro Arcoverde, o Mão D'ág:1a ' o Estcvam Marinho, cujo potencial de irrigação se pretende aproveitar.
Seria o caso de as frentes de trabalho c o Programa Sertanejo serem dirigidas para o cumprimento mais rápido dos planos de irrigação estabelecidas para o Vale de Piranhas c do Piancó; para a
implantação de pastagens resistentes à seca nas áreas não irrigáveis;
para a construção de silos, que garantam alimentação ao gado, sem
interrupção, durante todo o seu ciclo de desenvolvimento.
Nesse sentido é que dirijo novo apelo ao Presidente Ernesto Gci,scl, na oportunidade cm que se anuncia o encaminhamento do Projeto Sertanejo ao Conselho de Desenvolvimento Económico. Encareço a Sua Excelência que determine providências para que as obras a
· serem executadas não se limitem à construção de mais açudes, mas
sejam plancjadas, levando cm conta toda a instrumentação necessária a assegurar ao homem do campo o maior nível possível de esta·
bilidadc c segurança cm suas atividades.
Era o que tinha a dizer. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Otair Bcckcr.
O SR. OTAIR BECKER {MDB- SC. Pronuncia o seguinte
discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 28 de maio passado, faleceu cm São Paulo o Sr. Gcrma·
no Augusto Frederico Stein, notável figura humana, de largo concei·
to não só em Joinville como cm todo o Estado de Santa Catarina.
Nasceu em Joinvillc, no dia 18 de janeiro de 1909. Filho de
Germano Stcin c Elsa Luisa Stein. Fez os cursos primário e básico n~
Escola Elemã, formando-se, depois, em Juiz de Fora, no Estado de
Mi nas, como Contador. Sob o impulso de uma vocação forte, liccn·
ciou-se cm química industrial, realizando diversos cursos de apcr·
fciçoamento, no Brasil c no Exterior, adquirindo sólidos conhe·
cimentos, que··muito lhe serviriam, especialmente na sua vitoriosa
carreira de empresário.
Em 1930, trabalhava na Germano Stcin, passando, em 1936, a
diretor-gercnte da Comércio Indústria Germano Stcin SfA. De 1945
a 1969, foi dirctor da Casa Bancária Germano Stein SfA, posterior·
mente Banco Stcin S/ A, hoje extinto. De 1967 a 1974, foi dirctor-gc·
rente da Veículos Stcin S/ A. Quando faleceu, ocupava as funções de
,dirctor-presidcntc da Comércio c Indústria Germano Stcin SfA,
Stcin Comercial S/A, Imobiliária Stcin S/A c Administradora Stein
Sf A, empresas sólidas c de conceito em Joinville e em todo o Estado,
para cujo crescimento c expansão contribuiu de forma decisiva. ·
O Sr. Germano Augusto Frederico Stein, no entanto, não limitou sua via à intensa atividade industrial c comercial.· Foi membro e
Presidente da Associação Comercial e Industrial de Joinville; funda·
dor c primeiro presidente do Clube de Di retores Lojistas de Joinville
e membro do Conselho Fiscal de diversas empresas de sua cidade
natal.
Homem de sensibilidade, foi presidente da Sociedade Harmonia
Lyra, membro do Rotary Clube de Joinville, que presidiu, tendo,
ainda, sido membro do Conselho Diretor da Sociedade Corpo de
Bombeiros Voluntários de Joinville, uma das entidades mais notá·
veis daquela cidade cutarinense.
Trabalhador, empresário de espírito elevado e grande capacida·
de criadora, o Sr. Germano Augusto Frederico Stein foi, ainda,
grande figura humana, razão da multiplicidade de açào que caracterizou sua longa e fí:rtil vida, durante a qual fez incontáveis amizades,
impondo-se à estima e ao respeito de seus coestaduunos.
Sua morte constituiu rude golpe pura a sociedade de Joinville e
Santa Catarina, como o foi pura mim, que o conhecia e prezava. Cu-
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sndo com Dona Jutta Boehn, o ilustre casal teve três filhos: Beatriz,
-4casada eom o Sr. Gunthcr H. Wtzcl, prematuramente ralecida; SueDiscussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
ly, casada com o Sr. Gerd Haure: e Germano Carlos. Deixou, ainda,
sete netos, na composição de uma bela e digna ramília, de realce a n9 104, de 1976, do Senhor Senador José Lindoso, .que dá nova
redação ao artigo 26 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei
amplas relações cm Santa Catarina c mesmo rora do Estado.
Orgânica
dos Partidos Pol!ticos), tendo
' Por todas as razões, Sr. Presidente, impunha-se-me essa
PARECJ::R, sob n9434, de 1976, da Comissão:
homenagem à memória de um ilustre varão, chere de ramília exem-de Redaçio, orerecendo a redação do vencido.
plar, homem que amou e serviu s.em limites sua terra c o País. Sua
memória permanecerá em todos que com ele conviveram, seus
inúmeros amigos, bem como graças à obra que realizou em sua vida
-!de trabalhador e idealista.
·
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
Expressando meu pesar, apresento, desta tribuna, meus sinceros
9
pêsames a sua digna viúva, seus filhos e parentes, que poderão sem- n 137, de -1.976, do Sr. Senador José Lindoso, que dispõe sobre a
pre se orgulhar do exemplo de uma vida cheia de realizações e de indicação de candidatos a cargos eletivos nos Munic!pios onde os
Partidos Pollticos não constitu!ram Diretórios Municipais, e dá ouintenso conteúdo humano. (Muito bem!)
tras providências, tendo
PA.RECER FA VORÃ VEL, sob n9 433, de 1976, da Comissão
- de Constltulçio e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Não há mais oradores inscritos.
Vou encerrar a presente sessão. designando para a próxima a se-6guinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 91, DE 1974
ORDEM DO DIA
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n' 276, de 1975)
-1-

-Votação, em turno único. do Requerimento n9 249, de 1976, do
Sr. Senador Benjamim Farah. solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, das palestras proreridas pelo Senador Accioly Filho, pelo Proressor Orlando M. de Carvalho e pelo Jornalista Carlos
Castello Branco, no Seminário sobre Modernização Legislativa e
Desenvolvimento Politico.

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n9 91, de 1974, do Sr. Senador José Esteves, que
disciplina a exploração do jogo nas estâncias climáticas, hidrominerais, balneárias e cidades de turismo, e determina outras providências, tendo
PARECER, sob n9 371, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela injuridicidade.

-2-

-7-

Votação, em turno único, do Requeriment1? n9 255, de 1976, do
Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando a inclusão em Ordem do
Dia do Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1972, de sua autoria, que
regulamenta disposição constante do art. 153, § 12, da Emenda
Constitucional n9 I, de 1969, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 276, DE 1975
(Tramitando em'conjunto com o Projeto de Lei do
SenadonP 9/,de/974)

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 40,
de 1976 (n9 1.793-B/76. na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que dispõe sobre a transrerência de
terrenos da União para o património da Universidade Federal de
Minas Gerais. tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s, 431 e 432, de 1976, das
Comissões:
- de Educaçio e Cultura ; e
- de Finanças.

, I
I

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n9 276, de 1975, do Sr. Senador Osires Teixeira, que
disciplina a exploração do jogo em estâncias, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n9 371, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.)

96~ Sessão da 2~ Sessão Legislativa da 8~ Legislatura,

em l5dejunho de 1976
PRESIDt:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
Ãs I4 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs, Senadores:
Adalberto Sena - Altevir Leal -José Guiomard -José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato FrancoAlexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Hclvídio Nunes - Petrônio Portella - Virgílio Távora - Wilson
Gonçalves- Agneor Maria - Dinarte Mariz - Ruy Carneiro Paulo Guerra - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan
Rocha - Heitor Dias - Dirceu Cardoso- Roberto Saturnino Danton Jobim - Gustavo Capanema -Itamar Franco - Magalhães Pinto - Orestes Quércia- Otto Lehmann - Lázaro Barboza
- Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite
Chaves- Mattos Leão- Otair Bécker- Daniel Kricgcr- Paulo
Brossard.

amparo a Mário Batista do Nascimento, residente à Rua Jtacolomi
390, Vila Monte Castelo, cm Juiz de Fora, no Estado de Minas
Gerais, vítima da explosão no Paiol de Munição da 41 Região Mi- ·
litar, em 27 de abril de 1947.
·
O estado de saúde da vítima foi objeto de Inquérito Sanitário d~
Origem e em perícia médica foi constatado que há relação de causa e
efeito entre o estado mórbido atua I c o constante no I nquérÚo San itá~
rio de Origem.
'
A vítima que por ocasião do acidente tinha, apenas, 10 (dez)
anos, ficou sofrendo de Hemiplegia espástica direita irreversível,
sendo inválido para toda e qualquer atividade. 1:. paralítico.
Com profundo respeito, - Gen. Sy!vio Frota Ministro do
Exército.
'
n~

f Ã Comissão de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !~-Secretário vai proceder à leitura do Expediente,

1:. lido o seguinte

EXPEDIENTE
OF1CIO

PARECERES
PARECERESN9s445 E446, DE 1976
Sobre oProjeto de Lei do Senado n9 84, de 1976, que
"acrescenta parágrafo ao art. 16 do C6dig<Í Florestal". ·
PARECER N9 44S, de 1976

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 47, DE 1976
(N~ 2084-B/76, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Concede pensão especial a Mário Batista do Nascimento e
dá outras providências.
O Congresso N~cional decreta:
Art. 1~ 1:. concedida a Mário Batista do Nascimento, filho de
João Batista de Oliveira e Geralda Quitéria de Jesus, incapacitado
em decorrência de explosão em paiol de munição do Exército,
pensão especial, mensal, equivalente a três vezes o maior salário mínimo do País.
Art. 2~. A pensão de que trata esta lei será, por morte do beneficiário, transferível ao cônjuge e filhos menores de 18 anos ou inválidos, e filhas solteiras.
Art. 3~ A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Gerais da União- Recursos sob a supervisão do Ministério da
Fazenda, destinados ao pagamento de pensionistas.
Art. 4~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
MENSAGEMN9097, de 1976
Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo SI da Constituição, tenho a honra de
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Exército, o anexo .projeto de lei que "concede pensão especial a
Mário Batista do Nascimento, e dá outras providências",
Brasília, em 23 de abril de I976.- Ernesto Geisel.
N~ I9
Brasllia, DF, 6 de fevereiro de I976
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência, o Anteprojeto de Lei anexo, pelo qual a União concede

Da Comluio de Coasdtulçio e Jusdça
Relator: Senador Italfvlo Coelho
O projeto cm estudo, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, objetiva ac~escentar um § 2~ ao art. 16 do Código Florestal Lei n~ 4.771, de IS de novembro de 1965- renumerando para§ 1~
seu atual parágrafo único.
Dispõe a proposta sobre a liberalização das tarefas de simples
conservação e melhoria das pastagens, estabelecendo:

"Art. 16

•••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••

§ 29 Indcpendem de licença prévia do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal os serviços de mera limpeza e roçada de pastos."

O autor, após traçar um quadro do que ele mesmo denomina de
trágico problema florestal ·brasileiro, reconhece não haver razões ·
para a burocratização de situações de importância secundária: como
a da limpeza de pastos, que considera "medida obrigatória c extremamente útil à pecuária", c cujos arbustos não podem ser confundidos
com árvores, muitos deles "cspecimens nocivos, que podem
envenenar e uté matar o gado", por isso dr.vem ser extirpados sem
trâmites administrativos perante o IBDF. "cuja estrutura nem
sequer tem condições materiais para atender a todos os pedidos que
deveriam ser feitos nesse sentido".
A·matéria édaquelas cujo.disciplinamento compete à União, na
forma·doart; 89, item XVII, alínea h, da Constituição, cabendo ao
Congresso Nacional legislar sobre ela.
Assim sendo, c como não há óbices quanto à constitucionalidade e juridicidade, somos pela sua aprovação devolvida a análise
do mérito à alçada da douta Comissão de Agricultura.
Sala das Comissões, I9 de maio de 1976.- Gustavo Capanema,
Presidente em exercício - Italfvlo Coelho, Relator - Henrique de
La Rocque __; Otto LehmMnn - Heitor Dias - Leite Chaves Nelson Carneiro.
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Relator: Senador Aaenor Maria
O Projeto de Lei que vem ao exame desta Comissão renumera o
atual parágrafo tínico para§ J9 e acrescenta§ 2' ao art. 16 da Lei
n9 4.771, de IS de novembro de 1965. O objetivo é impedir que os
serviços de "mera limpeza e roçada de pastos" sejam motivo de li·
cença prévia, por parte do Instituto de Desenvolvimento Florestal.
Na justificação, o Autor da Proposição, Senador Nelson
Carneiro, enfatisa que:
I o legislador brasileiro tem demonstrado grande preocupação, no tocante à conservação de nossas florestas;
2 a devastaçiio indiscriminada das matas vem criando pro·
blema sério porque provoca erosão, seca prolongada, enchentes etc:
3 a lei, por si só, é impotente para realizar a politica florestal
brasileira:
4 embora haja necessidade de equipar o IBDF, incxiste·motivo
para burocratizar situações de somenos importância, como a simples
limpeza de pastos:
S a referida limpeza de pastos implica na eliminação de
espécimes nocivos, que podem envenenar c até matar o gado;
6 é fora de propósito sujeitar a limpeza dos pastos a providências burocráticas, perante o IBDF, cuja estrutura nem sequer tem
condições materiais para atender a todos os pedidos que deveriam
~r feitos nesse sentido.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto foi Consi·
dCl'lldo consútucional ejurídico.
Efetivamente, a Proposição procura evitar medidas administra·
úvas inócuas, entre as quais se inscreve a licença prévia do IBDF
para procedimento normal, comum c necessário de limpeza dos
pastos. Ninsuém, cm sã conscicncia, admitirá que o legislador pre·
tendeu proibir a climinaç;io de espécies vegetais nocivas, de ervas daninhas que, não raro, envenenam o gado.
A açiio dos parlamentares se orienta no sentido de preservar as
nossas florestas, de estimular o reflorestamento, de defender o meio
ambiente, a fim de que não venhamos a sofrer as terrfveis conseqUencias do dcsmatamcnto desordenado, das queimadas que se praticam
por todo o nosso interior. O legislador procura evitar o surgimento
de desertos. Isso sim. Basta olhar a lcgislaç;io alinhaaa pela justificativa, inclusive a que dispõe sobre os incentivos fiscais con·
cedidos a empreendimentos florestais, para que se compreenda o tra·
balho desenvolvido na área parlamentar.
Por isso mesmo, o Projeto em exame deseja sanear excessos. A
limpeza dos pastos é trabalho que deve ser feito sem licenças prévias
de órgãos federais. que se devem ocupar de tarefas mais importantes.
Somos, portanto. pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, lO de junho de 1976.- Orestes Quêrda,
Presidente - A~~:cnor Maria, Relator - Pauto Cuem - Mendes
Canafe- Renato Franco- Bencdlto Ferreira,
PARECERES N'S o447 E 448, DE 1976
Sobre a emenda de plen,rlo apresentada ao Projeto de Lei
do Senado n' 89, de 1974, que dlapae IObre a deaomlnaçio de
viu a estações terminais do Plano Nacional de Vlaçio, e cU outras providências.
PARECER N'447, DE 1976
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Em 28 de agosto de 1974, o ilustre Senador Vasconcelos Torres
.áprescntou projeto de lei, dispondo "sobre a denominação de vias c

<:<•..

es·tações terminais do Plano Nacional". Assim dispunha o art. 2' da
proposição:
"Mediante lei especial, observada a regra estabelecida
no artigo J9 c de acordo com a modalidade de transporte,
uma estação terminal, obra de arte !JU 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 sctor de viacilo."
Relatando a proposta nesta Comissão, optís embargos a esse
texto, afirmando:
"Por. que uma estação terminal, obra de arte ou trecho
de via não 'pode designar um fato histórico, que não seja
necessariamente nacional, mas que tenha influfdo 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 denomine Churchill a um trecho rodoviário, ele que,
cm determinado instante da história, salvou a ordem demo·
crática? O que o projeto não exige; quando deveria fazê-lo, é
que não se homenageasse a cidadão vivo, nacional ou cstran·
gciro. Temos expressiva experiência do que há ocorrido no
Brasil, com a constante substituição de nomes de ruas, praças
c cidades, conforme sopram os ventos da politica, sempre
vária e impiedosa. Também não me parece que os
homenageados necessitem ter prestado relevantes serviços ao.
sctor de viação para que 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 setor. De Pasteur não se conhece
'serviço especial à viação, mas o Pafs não se diminuiria se o
recordasse cm uma de suas vias d·e 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"
Acompanhado pela unanimidade desta Comissão, sugeri que ao
citado art. 29 fosse dada a seguinte rcdação:
"Mediante lei especial, observada a regra estabelecida
no art. J9 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."
Indo o Projeto à Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, foi afinal hHatado pelo nobre Senador Roberto
Saturnino, depois que resultou sem resposta pedido de informações
solicitado ao Poder Executivo. A conclusão do parecer foi pela
aprovação do Projeto, com a emenda desta Comissão.
Em plenário, o vigilante Senador Ruy Santos apresentou
emenda, suprimindo do texto do art 29 do projeto as expressões "e de
acordo com a modalidade de transporte':
A emenda retira, com efeito, palavras desnecessárias do texto
referido, que devem ser canceladas na emenda desta Comissão, acei·
ta pela Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, e
não à rcdaçilo inicial, do Projeto. Assim, ofereço a seguinte
SUBEMENDA Â EMENDA N' I- CCJ
Dê-se ao art. 29 do projeto a seguinte Rednção:
"Mediante lei especial, c observada a regra estabelecida
no artigo anterior, 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 presta·
do relevante serviço à Nação ou à Humanidade."
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Plcní1rio, por constitucio.nal ejurfdicu.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1976. - Accloly Filho, Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Helvfdlo Nunes- Henrique de
La Rocque - Otto Lehmann - Heitor Dias - Renato Fnnco.

~lido o seguinte

OFICIO N'IJ7/76
Brasrlia, 15 de junho de
A Sua Excelência

Senhor Senador José de Magalhães Pinto,
DO. Presidente do Senado Federal
PARECER N9 488, DE 1!176
Da Comlsdo de Transportes,
Comunlcaç&s e Obras Pdbllcas
Relator: Senador Roberto Satumlno
Após receber emenda de Plenário c à Subcmenda n9 I • CCJ, retorna a esta Comissão o presente projeto, que dispõe sobre a denominação de vias c estações terminais do Plano Nacional de Viação.
A emenda de Plenário suprime no art. 29 a expressão "c de acordo com a modalidade de transporte", que, segundo a justificação,
"não tem, no texto da proposição,'significado algum".
2. Sem embargo, examinando a justificação do projeto verifica-se que foi citada Lei n' 1.909, de 1953 (0. 22), que dispõe sobre a
denominação de aeroportos c aeródromos nacionais. O parAgrafo I'
do artigo I9desta Lei estabelece que o terminal acroviário terá "apenas a designação de um nome de brasileiro que tenha prestado relevante serviço à causa da Aviação, ou de um fato histórico nacional".
Por conseguinte há aqui dois vincules: o da nacionalidade c o
setorial ou modalidade de transporte.
3. A Comissão de Constituição e Justiça, examinando a proposição original, eliminou o primeiro vinculo (Emenda n' 1-CCJ),
substituindo a condição do homenageado ser brasileiro para o de pessoa "que haja prestado relevante serviço à Nação ou Humanidade",
alterando substancialmente o artigo 2' da Lei n9 1.909, o que o autor
do projeto pretendeu evitar.
·
4. A Emenda n' 2, de Plenário c a Subemcnda n' I • CCJ à
Emenda n9 I • CCJ ora cm exame, revoga o restante da caractc·
rização do artigo 2', pois o homenageado não precisará ter prestado
relevante serviço à causa da modalidade de transporte. Isso significa
o .restabelecimento do que vigorava antes da nomenclatura decimal
do Plano Nacional de Viação.
S. Com a aprovação da emenda de Plenário ou da Subcmenda •
nv I • CCJ, praticamente estaremos rejeitando o propósito principal
do projeto, que é o de limitar, ou disciplinar de alguma forma as iniciativas de designação de estradas e terminais por nomes de pessoas
que não obstante a justiça· c o mérito da homenagem, freqUentemente causam transtornos pela necessidade de reimpressão de cartas c
mapas.
Por esse motivo, tendo cm mente preservar ao mlnimo o objcti·
vo do projeto original opinamos pela rejeição da Emenda n' 2, de
Plenário c a subcmenda ii Emenda nv 1-CCI
Sala das Comissões, IOde junho de 1976. - Alex~ndre Costa,
Presidente- Roberto Saturnlno, Relator- Mendes Canile- Benedito Ferreira - Paulo Guerra- Uzaro Barbou.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Do Expediente lido
consta o Projeto de Lei da Câmara n9 47, de 1976, que nos termos da
al!nea b do inciso 11 do artigo 141 do Regimento Interno, receberá
emendas, perante a comissão que foi distribu!do, pelo prazo de cinco
sessões ordinárias.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
comunica que, nos termos do art. 27S·do Regimento Interno, deter·
minou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 90, de 1974,
do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre troco obrigatório c dá outras providências, por ter recebido parecer contrário,
quanto ao mérito, da comissão a que foi distribuldo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, cxpc·
dicntc que será lido pelo Sr. IV-Secretário.

Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do
Deputado Daso Coimbra para integrar, em substituição ao
Deputado João Cl!maco, a Comissão Mista incumbida de estudo c
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nv 12, de 1976,
que "altera o artigo 29 da Constituição Federal':
Aproveito para renovar a Vossa Excelência os protestos de estima c elevado apreço. - Pelo Deputado José Bonl"do, L!der da
ARENA.
.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Será feita a
substituição solicitada.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. Iv. Secretário.
~ lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N'153, DE 1!176
D' DOYa redaçio ao artf&O 13 da Lef ft9 4.717, de 29 dejuaho de
1965.
•
O Congresso Nacional decreta:
Art. Jv O artigo 13 da Lci.n9 4.717, de 29 de junho de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13. A sentença, que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária
condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas, bem
como a honorários de. advogado."
Art. 2' Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.
Juadficaçio
. A Lei n' 4.717, de 29 de junho de 1965 (Regula a ação popular),
cm se~ artigo 13 prescreve "in verbis":
. "Art. 13 A sentença, que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar ·n lide manifestamente temerária, conde~
nará o autor ao pagamento do décuplo das custas."
Visa, pois, a presente propositura acrescer ao dispositivo trans~
crito o principio da sucumbência como pena ao autor que intentará
propositura de ação popular de modo temerário.
Não é porque .o cidadão, titular dn ação popular, tem como
direito c dever, nos casos que a lei especifica, de propô-la que, no ·
caso de lide temerária, mesmo sendo condenado no pagamento das
custas cm décuplo, não seja compelido a satisfazer honorários dé
advogado, por falta de exigência legal.
Sua exclusão, justifica-se quando o cidadão cmbufdo de boa fé
. faz uso de ação popular, visando resguardar o interesse de atos
lesivos praticados contra o patrimõnio público.
Porém, muitas vezes, ocorre que o cidadão imbufdo de motivos .
que não são de interesse pliblico litiga de má-fé, de modo temerário, .·
visando linica e exclusivamente criar no cspfrito da opinião pública
uma imagem dcstorcida do agente pliblico que exerça as funções nas
entidade., públicas mencionadas no artigo J9 da Lei n9 4.717, de 29 ,
de junho de 1965, merece ser-lhe aplicado o ânus do pagamento de .
honorários advocat!cios.
. Não se justifica, pois, que o referido diploma legal seja silentc
quanto à aplicação do principio do sucumbência aos litigantes de má·
fé que por interesses de paixões politicas fazem uso da açilo popular.
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certo, se juntará a outras sabiamente formuladas pelos nobres pares.
S01la das Ses~ões, IS de junho de 1976.- Orestes QuErela.

LEGISLAÇÃO CITADA

Lei n•4.717- de 29 de junho de 1965
Rrsula a açio popular.
•• ••• • • • • • • • • • • •• •• ••
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Art. 13. A sentença que, npreeinndo o fundnmento de direito
do pedido, julgar n lide mnnifestnmente temerária, condenará o
autor ao pagamento do décuplo das custas.

.............................................. •.· ........... .
(.~

Comissàodt' Constituirão t' Justira).

O SR. PRESIDE.'IoTE (Mngalhàes Pinto)- O projeto lido será
publicado e remetido à comiuio competente.
Sobre ;1 m~;•. requerimento. que ~edo lidm pelo Sr. I•·Se·
cretflrio.
Sio lidos os seguintes
REQUERIME.,IO N• ~7. DE 1976
:"os termos do art. 233 do Regimento Interno. requeiro transcri·
çio no~ Amais do Senado do di~urso do Exeelentlssimo Senhor Pre·
lidentc: dn Rc:públicn, General Ernesto Gdsc:l, proferido no 11 Encon·
tro :O.:ncion:al do~ Expomdorc:s- ENA E-"<.
Snl:a das So~. IS de junho de 1976.- YlrzOio T''ora.

I
~'

'

·Logo cedo foi convocado para a vida pública, revelando sua
grande vocação polrtica, onde se distinguiu no exerclcio dos seguin·
tes mandatos: Deputado Estadual, Prefeito da Capital, Vice-Governador, Deputado Federal, Governador do Estudo e Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado.
Simples, honesto, honrado, digno, altivo c bom, José Varc:lla
exerceu todas essas funções com probidade e dedicação .

'

REQUERIME.,TO N• 268, DE 1976
So~ ll:rmos do art. 233 do Rq;imento Interno, requeiro trnnscri·
ç.lo no\ Anais do Senado do discurso de Sua Exeeléncia o Senhor
Ministro do Fntendn, Professor MArio Henrique Simonsen, no 11
Encontro Sn~ionul dos E~ portadores- ENA EX.
Sala dos Sc:swcs. 1Sde junho de 1976. - Vlrafllo T6Yora.

REQUERI:\!E~TO

N• 269, DE 1976

:-.;,,_ termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro trans·
criç<lo no\ Anais do Senado. do Discurso proferido pelo Excelen·
tl~simo Senhor Ministro do Trnbalho, Engenheiro Arnaldo Prieto,
nn Conferencia Internacional do Trabalho, em Genebra no din I I de
junho de: 1976.
Sul a das Sessões, 1-1 de junho de 1976.- Mendes Canale.
O SR. PRESIDEl'loTE (Mugalhilc:.~ Pinto) - De acordo com o
art. 233, § J•, do Regimento Interno, os requerimentos serão
submetidos no exame da Comissão Dirc:torn. (Pnusn.)
Hl1 oradores inscritos.
Concedo a paluwu no nobre Senador José Lindoso. (Pausa.)
S. Ex• nilo está presente.
Concedo 11 palavra no nobre Senador Lázaro Bnrbozn.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Sr. Presidente,
declino da palavra.
O SR. PRESIDENTE (M>~g>~lhiics Pinto)- S. Ex• desiste da
ralavr:l.
Concedo 11 palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz, para uma
breve comunicação.

'

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Par11 uma breve comunicação, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Foi sepultado ontem, em Natal, o ex-Governador, Dr. José'
Augusto Varella, um dos grandes servidores do Rio Grande do Nor·
te e do seu povo. Médico, fez de sua profissão um sacerdócio, nten·
dendo a quantos o procuravam, notadamente a classe mais em pobre·
cida, sem udmitir que alguém lhe pagasse qualquer retribuiçuo pelos
seus trabalhos prolissionuis.

iiLUSiiL

A

te?

O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um apnr·

O SR. Dll\iARTE MARIZ (ARENA prazer.
·.

RN) -

Com muito

O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN) -Com o d~aparecimento
do ex-Governador José Varella, o Rio Grande do Norte perde um
dos seus grandes vultos. Probo e capaz•.como Deputado, legislador e
Governador do Estado, soube aquele grande conterrãnr.o nosso real·
mente se manter e se pautar nos seus princfpios dentre. da cordial ida·
de, do respeito e da dignidade. Desejo, nesta oportunidade, que
V. E.~· me permita inserir, no seu discurso, o meu mais sentido pesar
à famnia enlutada. Muito obrigado.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o
aparte de V. Ex• que tão bem conheceu as virtudes públicas e priva.
dns do grande rio-grnndcnse que desaparece.
Sr. Presidente, José Varella, filho de um grande patriota, o
General João Varelln, recebeu, na juventude, uma educação guiada
pelo civismo e, de sua atividadc no decorrer de uma longa vida
pública, foi o Rio Grande do Norte seu maior beneficiário.
Deixa ele viúva, Dona Maria Conceição Varella Corrén, perten·
cente a tradicional famllia norte-rio-grandense, e três filhos: Dr. Án·
gelo Ynrelln, que jâ ocupou umn Secretaria de Estado, exerceu um
mandato de Deputado Estadual, c hoje integra uma das Diretorias
dn Cümnra dos Deputados; o Dr. Marcelo Vnrelln, Engenheiro, que
tem :xercido funções públicas de destaque, c D. lrma Yarclln.
O Rio Grande do Norte está de luto, o seu Governador, Dr.
Tarcfsio Maia, decretou luto oficial, e o povo chora sua morte.
José Va relia desaparece ao aproximar-se dos 80 anos de idade e,
npc:.~nr de ter sido participante de lutas políticas as mais renhidas,
não deixa um só inimigo. Sua vida será sempre lembrada como exem·
pio dignificante.
Sr. Presidente: peço fazer chegar à fnmflia enlutada a expressão
mais sentida do nosso profundo pesar. (Muito bem! O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Danton Jobim, nos termos do nrt. 16, VI, do
.Regimento Interno.
Lembro a V, Ex• que o Regimento jâ foi transgredido, e que
V. Ex• não poderâ conceder apartes.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Apenas, um registro. V. Ex• sabe, e os Srs. Senadores não desconhecem, que vivi uma existência inteira na Imprensa carioca. De
modo que os problemas ligados no jornalismo dessa metrópole cultural do País, que é o Rio de Janeiro, dizem-me de perto. As efemé·
rides da Imprensa carioca, procuro sempre assinnlâ-las com um modesto pronunciamento nesta Casa.
Por outro lado, aquelas personagens do métler que se vão deste
mundo tiveram sempre de mim uma palavra de carinho, na hora em
que se despedem de nós. Este é o caso de José Vicente Perrotta que,
em idade muito avançada, acaba de falecer no Rio de Janeiro.
Italiano de nascimento, como todos jornaleiros e distribuidores
de jornais da nossa terra, viera para o Brasil na adolescência, aos
dezessete anos. Viveu durante muito tempo da venda avulsa de jor·
nais, que se fazia, naquela época, agressivamente, nas ruas da
cid:1dc. Mus, cm pouco tempo, u inteligência privilcgiuda de Pcrrottu

=
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Pais. Na velhice, tornou-se, mesmo, uma figura legendária. Fre·
qUcntando os grandes jornalistas c sendo por eles recebido como
figura familiar conseguiu, realmente, um acervo de .conhecimento
sobre o nosso oflcio que o fez um consultor acatado nos meios
profissionais. Como distribuidor, que foi, de grandes jornais do Rio
de Janeiro, sua presença era obrigatória nos conselhos das dircçcks
desses órgãos. Dava as suas sugestões sempre com extrema
habilidade, com um ar muito polido, porque Pcrrota confirma o
conceito de Gilberto Amado: HA homens que j4 nascem bem
educados. Era, na verdade, um cavalheiro, um leldetua. Sempre
correta c elegantemente vestido, sóbrio c elegante, cultivava uma
conversa amena, que escondia, sem dúvida, às deficiências de sua formação cultura.
Foi distribuidor de jornais, o primeiro deles, creio que, a ~.
no princípio do século. Depois, foi distribuidor de A Mubl, de MA·
rio Rodrigues, cm 1925, c, nesse mesmo ano, concomitantemente,
servia ao O Globo, como seu distribuidor. Era a época cm que havia
matutinos c vespertinos c era possível essa acumulação. ·
Vicente Perroll:l foi um curútcr exemplar, capaz de inspirar
confiança, c inspirava simpatia à primeira vista. Era úm temperamento manso c urbano, mas sabia lutar. Assisti a muihls de suas
lutas, à moda calubreza, na untigu Sodeti Ausllllirc de lia Stampa,
cuja dircçllo empolgou. A Stampa, como a cham4vamos, era o cm·
brião do que foi, mais tarde, o Sindicato dos Distribuidores c
Vendedores de Jornais do Rio de Janeiro, fundado por ele, depois do
advento da Legislação Sindical. Hoje sua obra é continuada por
Elias Jorio.
Travou uma luta também mcmorãvcl com aqueles que queriam
criar o monopólio da distribuição de jornais, no Rio. Não se tratava
propriamente de um monopólio estrangeiro ou americano - como
se disse - mas de uma organização paraestalal, imaginada pelo saudoso João Alberto, que depois reconheceu que o monopólio seria um
perigo para a liberdade de imprensa.
Todos os jornalistas c os dirctorcs de jornais, sobretudo, for·
maram ao lado de Vicente Pcrroua; para evitar que isso acontcccssc,
porque a distribuição dos jornais pelos italianos c filhos de italianos
assegurava a isenção completa cm relação à orientaçilo de nossas
folhas. José Vicente Perrotta acaba de morrer, cercado de respeito c
do carinho dos meios jornallsticos do Rio de Janeiro.
Este o registro, Sr. Presidente, que nilo poderia deixar de ser feito sobre esta tão destacada personalidade da Imprensa carioca. Não
era um jornalista, mas era um homem de Imprensa. Não era um
brasileiro de origem, mas um brasileiro naturalizado que honrou o
seu país.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Virgílio Tâvora, que falará como Líder.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cabe-nos, hoje, por delegação de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, trazer a esta Casa e, por intermédio desta
tribuna, ao conhecimento do povo brasileiro de um documento
básico da politica econômica da atual Administração, ocorrida na
manhã de hoje, sob o titulo "Ação para a Empresa Privada Nacional".

Vezes as mais várias, temos ouvido dos porta-vozes mais
tcgorizudos du nobre Oposição, a solicitação de ouvir do Senhor
sidcntc da República uma palavra nortcadora sobre a mo1mcnto,sa
questilo, hoje levantada pela maioria dos órgilos da Imprensa
silciru. sobre eslutizaçilo c dcscstatizaçllo, c conscqOênciu do
outro purulclo sobre u desnacionalização.
Assim, o Senhor Presidente du República, hoje. pela manhii, rc·
petimos, aprovou, após prolongadas discussões havida sobre o assunto, no órgilo competente, o documento cm questilo: contendo
dirctrizes c medidas pun1 o fortulccimcino du economia de merendo
no País.
I; longo c elucidativo. Dele vamos pinçar numa resposta a tudo
que nesta Casa foi indagado, tópicos os mais importantes.

De dois grandes capítulos se compõe ele. O primeiro: "O üovcrno c a Economia de Mercado"; c o segundo: "Das Medidas cm
Favor do Sctor Privado'",
Jniciulmcntc, diz o documento: entre outras considerações:
'"A quem indagar o que pens01 e o que vui fulcro Go·
vcrno, nesse campo. a resposta ~ simples: o Governo pensa! c
vai fazer o que estú no 11 PND, aprovado pelo Congresso
Nucionul".
E, Srs. Senadores. outra coisa pensamos nào ouviram do Líder
du Maioria, neste Plen4rio.
"Ncs.~a matéria- continua- o texto do PND vem aplicar, ao
presente quadro do desenvolvimento brasileiro, a orientação cstubc·
lccida nu Constituição Federal, c, cm particular, nos seus dois pontos
mais importantes pura a definição do ussunto. Sào eles, de um ludo,
o Artigo 8•. que cxprcssumcnlc dá AUniilo compctcncia pura desenvolver. dirclumcntc ou cm regime de conccssilo, as principais Arcas
de Infra-Estrutura. E, de outro, o Artigo 170, que, nos demais campos- pois pura a lnfru-Eslruturu houve dispositivo expresso-. diz
competir ils empresas privadas, "prcfcrcnciulmcntc, com o estímulo
c o apoio do Estudo, organizar c explorar us atividadcs cconômicas",
Nessa conformidaac, uo Estado, segundo seu § 1•, permite-se or·
ganizar c explorar dirctamcnlc utividadc produtiva apenas ••cm
car6lcr suplementar da iniciativa privada."

O 11 PND. inicialmente, define a consolidaçilo de um modelo
cconômico-social buscado cm:
" I) Economia moderna de mercado, com as conquistas a ela
incorporadas, nas economias desenvolvidas, nos llltimos 40 anos:
conduçilo du cstrulégiu de desenvolvimento, ativamente, pelo
Governo: prcocupaçilo contínua com o crescimento: preservação de
grau adequado de competição no sistema.
li) Forte conteúdo social.
III) Pragmatismo reformista, nos campos cconômico c social,
principalmente com relação ii agropccuãria.
IV) Orientação de nacionulismo positivo, voltada para as·
segurar a cxccuçilo da estratégia nacional de dc~cnvolvimcnto, realizando o equilíbrio entre cupilul nacional c estrangeiro, e garan-· ,
lindo, nu urliculuçi\o com a economia internacional, a consecução
das metas do Pais."
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regime económico, sociul c político desejado pela Revolução.
Mas, 1·ai mais adiante:
Ora, o que tem destacado o Brasil, de 1964 para cá, no mundo
subdesenvolvido, é a realização do desenvolvimento acelerado
através da economia de mercado.

Isso se deveu, principalmente à con1•icçào da sociedade bra·
sileira, em suas categorias mais expressivas, da conveniéncia e viabili·
dade de realizar o desenvol1•imento com apoio no setor privado, A
e.xperiéncia deu e continua a dar resultado.

É de grande importância que não se ponha em risco essa con·
quista, pela tendência a posições extremadas, freqUentemente nega·
ti vistas e certamente alheias ao interesse nacional.

Em outro tópico, refere-se aquele regime moderno de mercado
ou capitalismo social, como se pretenda denominá-lo - que
caracteriza o esforço por uma sociedade economicamente aberta,
com atendimento às circunstâncias da realidade brasileira e ao est!Í·
gio de desen,·olvimento do País.
Sociedade cm que, n:1 i1rca propriamente económica, não se
fecha. de plano, nenhuma porta à iniciativa privada - salvo por
nH>II\'ll> de •ef:!uranca -. mas se reconhece a necessidade, por mo·
ti11.:.- de ordem pr;itica - de conveniência c: de possibilidade-. de
c'tabelc:ccr uma divisiio de trab:llho entre Governo, com suas em·
pre,;l,, c setor privado.
Dai a posição básica preconilada, de equiJrbrio no tripé:: em·
pre'a j:OI'ernamental, empresa privada nacional c empresa es·
tranj:eira.
~!ais :1di:mte: nesse regime:, a empresa privada nacional deve de·
sempcnhar papel relc:vante. Desej:l·se vé-Ja aluando com vitalidade c
de,envoliura, capaz de avançar, progressivamente, para sctorcs mais
ni!!cntes cm termos de necessidades de capital, capacidade gerencial,
comerciali1.açào, tecnologia. À empresa estrangeira, prefere-se tê-la
n;1s :'1rcas m:1is comple.xas, cm que: à efetiva contribuição de capital se
associe: a tccnolo1,1ia de: uso nf1o dissc:mim1do.

Tal definição é apresentada pura evitar incerteza, da parte do se·
tor privado. sobre como veria o Governo a sua presença em setores
industriais que, embora não sendo de Infra-Estrutura, tem caráter
básico e exigem considerável capitalização
Srs. Senadores, desculpem a linguagem chã: "quem fala assim
não é gago", mns a ênfnse vai ser maior.

Acreditamos que, em princípio, a divisão de trabalho apresenta·
da é umplumcntc aceitu pelo empresariado nacional, que dela se
beneficia.
A verdade é que, ussumindo a maior responsabilidade (embora
não n exclusividude) pelos setores de Infra-Estrutura económica, est(l
o setor público, simultaneumcnte, re;llizando três coisas:

I) Assume o ónus muior dos setores que demandam investimentos gignntcscos (os investimentos de Infra-Estrutura cconômic;l, somente este ano, devcrilo representar cerca de CrS 90 bilhões),
com longos prnzos de maturuçilo e, cm geral, mais buix:1 renlabili·
dade di reta
Pode-se, a propósito, salientar que, num levantamento, relativo
a 1974, de cerca de 1.000 empresas grandes e médias no Brasil, as
·empresas estatais, cm número de 122, representavam, apenas, 23%
do faturamento total (isto ê, da produção bruta), embora sua purtici·
pação nos investimentos fosse mais do dobro desse percentual. Isso
ressalta o fato de que as empresas privadas dominam as áreas dire·
lamente produtivas (com baixa relação capital/produto, isto é, baixo
investimento ·po~ cruzeiro de produção), detendo 50,5% do património líquido e recebendo 77% do faturamenlo.
~ fora de qualquer dúvida que o Bmsil não teria mantido taxas
de crescimento da ordem de I0%, no período até 74, sem os maciços
investimentos realizados pela ELETROBRÃS e seu sistema,
PETROBRÃS. TELEBRÃS e seu sistema. CVRD, DNER, etc.

2) Ocup:1·se de áreas complementares e viabilizadorus du uçào
do setor priv:1do, ao invés de envolver-se cm ativid;1dcs competitivas
f1s deste último. que pode, então, responsubiliz:1r-se por cumpos que
denwndam menor volume de investimentos, tem mais curto prazo de
maturação c mais ull:l rentabilid:1de diretu.
3) Evita a presença maciçn da empresa estrnngcim nas {Jrcas de
lnfr:I·Estruturu, pois su:1 saída desse campo teria de ser prcenchid;l,
cm grande medida, pelo investimento c.xtcrno. Passn, assim, a pre·
senç:1 d:1 cmprcs:1 cst;ll:!l, em tais áreas, a constituir elemento de
equilíbrio do modelo. permitindo, inclusive, nwior flexibilidade no
tr:llamento do c;1pit:d estrangdro nos setores não h{1sicos.

"Tal economia de mercado deve permitir :10 P:1is poder de com·
petição. económicu c tecnologic:~me'nte, muiws vezes :1tr;1vés de gran·
des empreendimentos, par:1 ni1o sermos condenudos i1 posição de
economia de scgund;l cl:~sse. E, uindu, ser fortemente impregnud;l de
orientação sociul, gur:mtindo a melhori:1 du distribuição de renda, :1
dcfcs:1 do consumidnr, o bcm-estar p:1ru o gmndc número, de forma
progressiva mas inequívoca.
Dentro dessa orientuçào, o 11 PND, uo uprescntur us opções b{l·
sicas da estr:ttégi:l económica, definiu "um:t nítidu delimit:lçi.'io d:~s
funções c da dimensão do sctor público, p:m1 cvitur o uvunço d:1 cst:lliz:Jçào",
Assim é que, ulém de "responsável pela cstr:négi:l c pclus funções públic:1s propri:lmentc ditus (scgurunç:~, justiçu, etc.), o Governo considem como seu campo de atuaçào direi:!:
"I) os sctores de Infm·Estrutur:t Económica, no r·
m:tlmente através de empresas govcrn:m1entais, cm Energia,
Transportes c Comunicações. operando :~rticuladumentc
com os Estados c Municípios. Ncss:IS {!réus de concessão de
serviços públicos, o setor privado atuurú complcmentur·
mente, nu forma que for definida.
Toduviu, us indústriu produtor:IS de cquipumcntos c
muteriuis para tais sctorcs, pertencentes i1 Indústria de Trans·
fornwciio, não são {lrcus di: responsubilidade do Governo, c
sim da iniciativu privad;1,

=
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em açiio conjugada com a iniciativa privada: Educação, Saúde, Previdência Social (a Habitação é: c;•so especial, pois a
ação executiva cabê, cm geral, ao setor privado)."
Por outro ludo, ficou bem definido: "Constituem campos de
atuação próprios da área privada os sctorcs dirctamente produtivos:
Indústrias de Transformação, Indústria de Construção, Agricultura
e Pecuária, Comércio, Seguros, Sistema Financeiro (ressalvada a função pioneira c de estímulo atribuída aos bancos oficiais).
"Nesses sctorcs, não apenas o Governo contia seu desenvolvimento à iniciativa privada, como procura provê-la das condições
para um desempenho satisfatório, através de incentivos fiscai.,
financeiros, política de preços c outros estímulos."
E mais uma vez Sua Excelência faz uma afirmação taxativa:

"Esse quadro de definições se completa com a referência
a que o duplo propósito do modelo econõmico (viabilizar o
desenvolvimento da indústria através do setor privado e assegurar à empresa nacional papel importante na estrutura
industrial), é válido mesmo para setores industriais de base."

"Como exemplo, podem citar-se indústrias básicas que
vêm sendo desenvolvidas pelo capital privado, nacional e
estrangeiro, como a Indústria de Construção Naval, a de
Bens de Capital, a Petroquímica. Deseja o Governo que o
mesmo aconteça, em geral, em relação aos diferentes Insumos Básicos."

"Na Indústria, conseguintemente, a orientação é de deixar com a iniciativa privada a função de investir c de produzir, com rentabilidade adequada. Só haverá projetas sob
controle de empresas governamentais se, na prática, a iniciativa privada, ~laramcnte, demonstrar que não pode, ou não
'deseja, realizá-los (por motivos ligados ao volume dos investimentos, à baixa rentabilidade direta dos projetas ou à
tecnologia), a exemplo do que aconteceu na siderurgia de produtos planos."

Em verdade, aquilo que, na prática, o Governo está fazendo
quanto à infra-estrutura é menos do que lhe permite a Constituição.
Basta, para isso, ver o seu Artigo 89, já citado, que estabelece com·
petir à União:
"XI - explorar, dirctamcnte ou mediante autorização
de concessão:
a) os serviços de telecomunicações;
b) os serviços e instalações de energia elétrica de
qualquer origem ou natureza;
e) a navegação aérea; e
d) as vias de transporte entre portos marítimos e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de Estado ou
Território,"

Vários desses setorcs o Governo está entregando, pelo menos
em parte, à iniciativa privada, quando poderia desenvolvê-los
di reta mente.
Pode-se, a propósito, mencionar que esse papel do Governo na
infra-estrutura, como elemento de suporte c dinamização da iniciativa privada, está reconhecido cm vários documentos recentemente
apresentados, sobre o assunto, por entidades de classe.
Nota-se, por exemplo, em um deles:
"E, no caso especifico de nações cm desenvolvimento,
que fizeram a opção democrática, há necessidade de manter
elevadas as taxas de desenvolvimento econõmico e de criar
condições para que a iniciativa privada possa cumprir sua
tarefa nesse processo, o que exige que o Estado tenha papel
fundamental no estabelecimento da infra-estrutura econõmica, construindo estrddas, portos, gerando energia c outras
atividades básicas. Da mesma forma. aceita-se, também, que
o Estado atuc no setor de prospecção, e.~tração, produção e
refino de petróleo, por razões de segurança nacional."
Provavelmente nenhum Governo, como o atual, deu tantas c
tão amplas provas de ser fiel ao propósito de fazer funcionar no
Brasil uma economia de mercado.
Evitou, inclusive, na adaptação necessária ao novo quadro mundial suscitado pela crise da energia, tratamento de choque, que iria
atingir principalmente as empresas privadas.
Adotou inúmeras medidas para minimizar os efeitos da correção monetária sobre o equilíbrio financeiro das empresas, e sempre
considerou as sugestões para retirilr eventuais discriminações em
favor de empresas estatais, cuja expansão tem procurado manter
dentro da concepção apresentada (cobrança do imposto de renda
so.brc empresas governamentais, niio utilização, pelas empresas estataiS, no corrente ano, dos incentivos fiscais, etc.)
Para evitar distorções, com tendência à cri:1ção de empresas ou
subsidiárias fora de controle, a nível federal, está sendo cumprida a
determinação do Senhor Presidente da República, sujeitando 'à
prévia e expressa autorização da Presidência qualquer criação de
subsidiária das. empresas governamentais existentes, ou a execução,
por estas, de projetas fora de sua área básica de atuação.
O Governo Federal está cm articulação com os Governos dos
Estados e, através destes, com as administrações municipais, principalmente das Regiões Metropolitanas, para que tomem a iniciativa
de adotar esquema semelhante de controle. O próprio uso dos incentivos federais, na área fiscal e financeira, contribuirá pura induzir
uma atuação concertada, no àmbito nacional, nesse sentido.
Por outro lado, o Governo tem continuado a orientação que,
desde 1967, vem sendo adotada, de não aumentar aliquotas de impostos, sem abrir mão do equilíbrio orçamentário. Não são muitos os
países, mesmo desenvolvidos, em que isso tem ocorrido. Lembre-se,
por exemplo, a dimensão do deficit orçamentário previsto pura inú·
meros países desenvolvidos no corrente ano (inclusive o dos Estados
Unidos, na ordem de USS 76 bilhões),
O I PI foi eliminado dos produtos básicos (alimentos, medicamentos, etc.) e reduzido em quase todas as demais categorias, salvo
artigos de luxo. Note-se que, em conseqUência, sua participação no
total da receita caiu de 42% em 1971 para 36% em 1975. O ICM teve
sua alíquotu reduzida de 17% em 1970 para 14% cm 1976.
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Está cm estudo a conveniência de serem também objeto de
gionais, setoriais e para projetas industriais -. assim como finan· repasse aos bancos privados alguns programas de crédito cujos agen·
cciros, tào diversificado c poderoso. A verdade é que a empresa só tcs financeiros sào, atualmente, apenas instituições oficiais.
paga. na prática. -16% do imposto de renda devido, numa aliquota
Quanto aos B:mcos estaduais, a orientação é de, em gçral, man·
que nào é aumentada h:\ décadas. E isso sem falar nos incentivos à ter a sua expansão de agências dentro do território do próprio Esta·
e.\portaçào.
do.
Tais e.Mimulos são necessários, no aluai estágio. Mas é preciso
O Governo não parece indicado dar autorização para novas
registrar que o atual Governo só fez aumentA-los.
Corretoras ou Distribuidoras dos Estados.
Ao lado das linhas de :.çJo já expostas, faz-se indicado salientar
Vale a pena, por outro lado, esclarecer alguns pontos da orien·
a atuaçJo que o Go\·erno continua exercendo cm três campos que tação que vem adotando o Governo, com relação a investimentos em
constituem formas indirc:tas de fortalecimento da empresa privada.
setores como Petroquímica, Fertilizantes nitrogenados, "trading
Primeiro, a execução indircta, de conformidade com a Lei da companies". Mineração.
Reforma Administrati\·a (Decreto-Lei n• 200. de 1967).
E aqui chamamos bem :1 atenção da nobre Oposição.
A contrataçio de obro~s c serviços com o setor privado, mesmo
No caso dii Petroquímica, o modelo que se adotou, no Pólo do
em áreas de ropon"libilidadc do sc:tor público, na Administração Nordeste, foi de a PETROQUISA. que atua como órgão promotor e
Direta e lndireta, contém o avanço da máquina estatal, sem que 0 cataliT.ador. ter maioria acion:\ria apenas no projeto da central de
Governo abdique de: funções que lhe silo próprias, nas Arcas econõmatérias-primas e na central de utilidades (que exigem grandes inves·
mica e !oOCial.
timentos, n:1 ordem de CrS 5,3 bilhões, c têm baixa rentabilidade),
Muito em partícuiOJr, evita-se que órgãos e empresas gover- garantindo, assim, o suprimento dos produtos básicos (eteno, etile·
namc:ntais tendam à proliferação de unidades para execução de no). J:\ nos projetas de segunda geração ("downstream"), dessa
obras. serviço' de c:onsultoria de engenharia, olic:ina.~ grllficas e forma viabilizados. ela participa apenas em caráter minoritário,.
outras atividudc:s-meio cuja c:xecuçAo possa, sem inconveniente, ser devendo seu controle pertencer ao sctor privado, preferencialmente
transferida ao sc:tor privado.
nacional. Pratic:1mcnte todos os projctos de segunda gcrac;ão do pólo
Em SCJ;Uid:•. a pri•·atiLaçào dos recursos públicos, pela crescente da Bahia estão sob controle privado (c seu número chega a quase 30).
dotinaçào ao sc:tor privado, cm geral M>b a forma de financiamcnNo caso do Pólo do Sul, somente em carátcr supletivo, c cm últi·
to~. de recurso~ pro\·cnicntes de fundos constantes do orçamento
mll escala de alternativa, deverá a sua subsidiária (COPESUL)
federal.
participur dos projctos de segunda geração.
Para o e\erc:icio de 1976, pode·sc: estimar que: tais recursos orça·
Esquema semelhante ao de Petroquímica se aplica a fertilizantes
mentârio~ privatizados alc:ancem a ordem de, pelo menos. cerca de
nitrogendos: a PETROFERTI L (que nada criou ou inovou, pois apc·
CrS 19 bilhões (atravh do BNDE. Banco Centr.JI, Banco do Brasil,
nas participa dos projetas que já estavam na área da PETROfinan.:i;mlc:nto do J>J:-; e PROTERRA. Ft\S, IOF, FI NEX, QUISA, no sctor específico) cuida somente dos projetas relativos aos
PROAGRO, susldios etc.), além dos inc:c:ntivos fiscais regionais e produtos básicos, amõnia c uréia, enquanto os projetas utilizadores
sc:tori~ais, na ordem de c:erc:a dc:CrS 7 bilhões.
("downstrcam") ficam a cargo da iniciativa privada.
Em terceiro lugar. o suprimento, ao menor custo possivc:l, dos
0 Sr. Roberto Satumlno (MDB - RJ) _ Permite v. Ex• um
in~umos industriais básicos produzidos por empresas governamcn·
aparte?
tai): energia c:létric:a, aço, óleo combustível, óleo diesel, serviços de
telecomunicações etc:.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer.
Merece comentário. igualmente. a questão dos chamados fundos
o Sr. Roberto Satumlno (M DB- RJ)- Apenas uma pergun·
de poupança forçada.
ta: se poderia extrapolar essa politica. também, para os fertilizantes
(! importante tornar claro que nenhum desses fundos - aliás,
potássicos c fosfáticos, isto c:. o Governo concordaria cm que i: nccescriados cm governos anteriores, com aplausos, acertadamente, do sária a sua participaçAo, a participação do Estado, na produção dos
sc:tor pri,·ado- foi constituído através do estabelecimento de c:ncar· fertilizantes básicos, potássicos e fosfáticos?
!lOS adicionais sobre a emprc.~a privada. Representam eles, cm vcrda·
de, allcrn:llivas à cobrança de tributos, ou encargos.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA -CE)- Não vamos
O FGTS apcn:1s substituiu, com enormes vantagens, 0 encargo
nos subtrair ao prazer de d:1r uma resposta, justamente, ao nosso
anterior reJlresentado pelo instituto da estabilidade.
comum dcbatcdor mas. pediríamos a V, Ex• que esperasse a leitura,
O PIS é c:uste:1do, cm aprte, com uma parcela do Imposto de que terá nwis sabor, do período seguinte.
Rcnd:1. A ou1r:1 parle- contribuição da empresa- foi compensada
No tocante à Mineração, assinale-se, com relação à CPRM, que
pel:1 redução simult:inca do ICM (que, depois, experimentou novos o Governo, ao propor recentemente, ao Congresso Nacional, pequcdcclinios), ni1o havendo constitufdo õnus adicional para a empresa
na mudança n:1 sua legislação, manteve a filosofia básica que prcsi·
(s:llvo cm situações muito cspeicais). Além disso, foi uma alternativa diu :i sua criação, isto i:: a CP:lM se destina a fomentar a pesquisa de
mais que válida par:1 as idéi:ts de participação nos lucros.consagradas recursos minerais, mas não a executar projetas de lavra. A mudança
na Constituição.
que se propõs foi para dar-lhe nexibilidade: ao invés de ter de usar
O Fundo 157 ê um incentivo fiscal, c não um õnus fiscal, rcpre· sempre :1 licitaçi1o pública para transferir ao sctor privado os resulscntando instrumento útil de apoio à empresa privada na captação tados de pesquisas feitas, pretende-se autorizar a CPRM a efetuá·lo
de recursos de cupit:1l.
também através de negociação, como já fazem outras entidades de
Na mesma ordem de idéias, cabe referir a orientação que vem Governo.
sendo adotadn quanto ao sctor financeiro.
Mais ainda: no caso seguinte, a orientação estabelecida para a
O Banco do Brasil vem aluando dentro dos limites do orca· I NTERBRÃS e a COBEC - aqui, Srs. Senadores, vamos enfatizar
mento monetário, e não cm funçilo dos depósitos captados. Isso um ponto: a COBEC, tão decantada, tem controle acionârio do setor
evidcnci:1 não ser procedente dizer-se que, pela grande expansão dos privado, no contrário do que muita gente pensa e mais ainda do que
depósitos, o Banco do Brasil tem condições de expandir-se mais que assoalhado - é que exerçcm função pioneira, a primeira prino sistemu de bancos comerciais. E 1: sabido que, principalmente no cipalmentc cm relação a países do Oriente Médio e da área socialista,
upoio ~ agropecuáriu, o Banco desempenha papel de grande significa· fuce no poder de barganhu que lhe i: dado pelus compras de petróleo
çào.
da PETROBRÃS. Sua atuaçiio não é destinada a áreas tradicionais.
A política de novas agências, para o Banco do Brasil, i: para
Também cabe breve referência ao problema da eficiência da
utender, em geral, a zonas pioneiras.
cmpresn governnmental em relação à empresa privada .
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-415A empresa govcrn:m1cntal, segundo pensa, Sua Excclé:ncia, o Se·
nhor Presidente d:1 Rcpúblic:1 c o seu Ministério, nilo é
intrinsecamente eficiente. nem inclicicnte, '' Revolução mostrou que
cmprcs:1s govcrnamcnt:1is cm setorcs básicos, rcalizando·projctos gi·
gantcscos c com tccnologiu sofisticada, podem ser clicicntc..~. a cxcm·
pio do sistcm:1 ELETROBR,\S, d:1 EMBRATEL, Vale do Rio Do·
cc. PETROBRÃS. dos bancos governamentais, etc.
f': preciso vcrilic:1r :1 ;uivid;~dc a que nos referimos c o tipo de
administração de: que se c:stá adotundo u empresa c:stutul, puru poder
dizer d:1s SII:IS condições de cficii:nci;~.
A vcrd:1dc é: que niio se pode: chcg;~r a conclusões quanto a c..~tu·
ti lar ou niio dc1crmin:1do sctor ;~pcn:1s cm termos de c:licié:ncia. Muis
importante, na opçi1o por unw economia de mercado, considerado o
interesse do desenvolvimento n;~cional, é o objctivo de dcsccntrali·
zaçiio das decisões c d:1libcrdadc c:conõmic:1.
Este é como que o catecismo do aluai Governo. E passaríamos.
j:'1 atendendo à advcrti:nch1 da Mesa. :10 segundo ponto que sào as
medidas cm f;~vor do sctor priv;~do, niio sem antes ter o pruLcr de ou·
vir o eminente Sen;~dor.
O Sr. Roberto Satumlno ( MDB - RJ) - Nobre Senador. cu
agradeço a comunicação, os escl:lrccimcntos que: V. Ex• truz. os do·
cumcntos suo extensos. siio longos ...
O SR. VIRGfLJO TÁVORA (AREN,\- CE)- Promessa é
divida. Estamos cumprindo.
O Sr. Roberto Satumino (MDB- RJ)- ... naturalmente, peço
a V. Ex• que :1gu:1rde o tempo ncccss:írio para que nós poss:1mos ler
com 11 :ucnçllo c com cuidado todos esses documentos para tecermos
comentários que, li nosso ver. cabem nessas circunstâncias. Mas.
parece pelo que ouvi do resumo feito por V. E.''· que muito pouco
ou n:1da mudou cm rclaçiio ;is posições que o Governo vem já aprcgo:mdo c dclinindo nesse campo ...
O SR. VIRGILJO TÁVORA (,\REN,\ - CE)- E por nós
com muit:1 honr:1. de :llgum tempo a essa parte, nesta Casa. porta
voz no assunto que somos do Governo.
O Sr. Roberto Suturnino (M DB - RJ) - Eu me permitiria,
num brevíssimo p:~ri:ntc:sc, apc:n:1s apon1:1r uma vez mais o que me
parece uma contradiçi1o, isto i:, o Governo encontra razões c até:
justifica li su:1 intcrvcnç~o no sctor, por c:.~c:mplo, de petroquímica de:
b:1sc, m:ltí:ri;~s-prim;~s pctroquirnic;~s, assim como na produção de
fertilizantes nitrogcn:1dos, também nos produtos b{lsicos: mas não
cncontr:~ :~s mesmas r:lll)cs para justilic:1r a prc:scnçu nos demais fc:rti·
lizantc:s c n:~s demais nwtéri:ls·prinws como o aço, os niio·ferrosos c
tudo muis. P:~rccc:·mc que h:'i :~i uma contrudição. Em todo caso. é: como c:u disse ...
O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Não se: prc·
cipitc. Jei:1 o resto do documento. ,\Jiás. esportivamente fizemos chc·
gur ~s m~os de V. Ex•. no inicio do discurso. umu cópia do mesmo.
O Sr. Roberto Suturnlno (M DB - RJ) - Esse: documento ser:'!·
lido com li maior :~tcnç~o c comcnl:ldo posteriormente. •
O SR. VIRGfLIO· TÁVORA (ARENA - CE) - Vamos às
medidas, eminente Senudor S:~turnino, c lciu, nas entrelinhas go·
vern:~mcnl:lis, o que ele disse :1 respeito dos fertilizantes.
AS MEDIDAS EM FAVOR DOSETOR PRIVADO
Conso:~ntc jí1 indicado, relo interesse havido, us sugestões dos
órgãos de classe, c de muilus outr:~s fontes, já foram recebidas em
grunde número, c, sem prejuízo do cx:~me futuro de novas contribui·
ções, foram :~nulisadus cm conjugação com idéias do próprio Gover·
no, que. nu m;~tériu, vem utu:mdo constuntemente.
f: rclcvuntc sulientur que o exume de tais proposições se baseou
em dois pressupostos: o de ni1o criar, no País, um processo de desna·
cionulizução, pois o que se objetiva é fortalecer o ponto mais fraco
do tripé - u empresa privada nacional - e nilo aumentar a presen·

ça du empresa c:strnngeiru cm setores fundamentais, que se: deseja sob
controle n:u:ional: c o de: que se observe a divisilo de trabalho, entre
Governo e sctor privado. estabelecida no 11 PND: O 11 PND deve:
ter - c ui respondemos as criticas que recebemos. inclusive, de vâ·
rios órgãos de impn:nsa - o má;~~imo de nexibilidudc: nu c:;~~ccução,
mus c:spccialmcntc quanto aos uspcctos quantitativos, de indicadores
económicos c sociais. e nào quanto à doutrina económica bâsica,
que, inclusive, C'JrJctcrizu o regime económico impulsionado pela
Revolução.
O Sr. Ot1Jr Btckrr (ARENA - SC}- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com muito
prazer.
O Sr. Oralr Bc:ckcr (ARENA - SC) - Senador Virgllio
por seu :11!0 intermédio. eu quero parabenizar o Governo do
Presi~entc ~~i~cl por esta. pulavra nortcudora, que V. E;~~• til o ~
delimu no IniCIO do sc:u d1scurso. E sobretudo, a est~ altura do wu
discurso, quero dar realce: ao u~pccto que V. Ex• ucabn de focalizar.
1: c:fetivamc:ntc: necessário que se: atcndu uo ponto mais rruco do
tripé, que v:1i ser c:mprcs<~ privuda n:~cion:1l. Parece· me que cm toda
a polémica que se tr:1vou neste Puis, com relaçilo u cstutizaçilo c a
dc:sc:stutiluçào, nós discutíamos na base da emoçuo· c na un41isc dos
efeitos. Mas vcrilico, pclu lcituru de.~ te documento. que o Governo
está utente c procura identificar us causas c a elas dar o remédio
adequado.
T~vorJ,

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE) -,\gradcccmos
o upartc de V. Ex• eminente Senador Otuir Bcckc:r. e mais aindu
licará V. Ex• satisfeito, quando lizermos a leituru do outro tópico um
pouco mais adiante:.
.
Conquanto se: trate: de: maté:riu a ser unulisada globalmente,
procurou-se que as sugc:stõc..~ concretas abrangessem trcs principais
:~spcctos: o fortalecimento da emprcsu privada, principalmente
nacional, com i:nfase no problema maior, de suu capitulizuçào.
Não cru isso que os priv:uivistas aqui nos pcdirum? Seguindo
como auxiliar o sctor privado a ocupar espaços vazios: e teremos a
restituição. à iniciativu particular. de empresas que. cvcntuulmente,
não mais devam estar sob controle estatal.
No último aspecto, é· evidente que c:ssu restituição ao setor
priv:~do deve: ser fc:itu, nos casos cspccílicos idc:ntilicados, para
Cllructc:rizar uma orientação de politica ..
Mas não é: só daí que: reside a essi:ncia do problcmu.
A forma de cfctivamente garantir que não se crie, no·Puís, uma
tc:ndé:nciu à c:stutizuçào, contrária à filosofia do Governo, é dar forçu
c vitalidade à empresa· priv:1du nacional - Senhores, pode huver
maior ênfase, maior clareza no exprimir da decisão do que: o que
uqui está consignado nestu fruse? - que, antes de tudo, precisa de
capitulizução. Em outras pulavras, o problc:mu dos espaços vazios é,
freqUentemente, expressão d:1 carência de recursos de risco, nas mào~
d:~s cmprc:sus privadas nacionais.
Sem em burgo desse. posicionamento, conforme jâ salientado,
não dcs~ja o Governo Federal, diretamcntc ou pelas suas empresas,
manter empresas que, eventualmente, .estejam hoje. de forma
inadequadu- face à orientaçilo definida- sob seu controle.
Em nenhum momento porém se cogitou, ou poderia cogitar~se,
de transferir, por qualquer forma, empresas que, notadamente nas
áreas de lnfru-Estruturu (PETROBRÃS, ELETROBRÃS e seu
sistema, TELEBRÃS e seu sistemu, Companhia Vale do Rio Doce,
USIMINAS, CSN c COSIPA, etc.), estejam dentro dos campos
definidos pelo PND como ,de responsubilidade, primordialmente, do
selo r público.
Sem embargo, em casos isolados, geralmente por motivos histó·
ricos ou ligudos a situações de inadimplência de mutuários de: tinan·
ciumentos, existem empresas que, muitas vezes à rcve.lia do próprio
Governo, se encontram hoje cm mãos de órgilos ou bancos governa·
mentais, Em todo o repositório de análises recebidas, talvez se possa
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concluir que o número dessas empresas a serem dcscstatizadas é
Tal mecanismo se ligu aos modelos empresariais de associações
pouco significativo - vítrios diga -(área de seguros, um ou outro
que têm sido desenvolvidos,· dentro de diferentes esquemas, como
caso de transportes, situações isoladas cm algumas indústrias).
sejam:
Sempre que viáve.l, o Governo deseja transferir tais empresas, de
a) o chumado modelo dos terços: empresa privada nacional,
volta,· à iniciativa privada, desde que em ·Condições aceitáveis, que
empresa estrungclnt, organismo governamental (ou suas variantes:
não caracterizem favorecimento ou patermilismo, e exclusivamente a 40%, 40%, 20%, etc.):
·
empresários nacionais.
b) modelo aperfeiçoado, em que sedá o comando à empresa priO Governo Federal está em articulação por sua vez com os
vada nacional, com upoio do BNDE, para que ela escolha o sócio esEstados c Municípios: para que procedam da mesma forma.
tntngeiro e negocie :t participação deste:
No caso citado ~tá o sctor de Seguros, aliás, trazido ontem aqui
c) modelo da holding (ou melhor dito, da companhia de partiii baila, pela palavra do .eminente Senador Paulo Brossard, do Rio
cipação), em que diferentes' empresas ou grupos nacionais formam
Grande do Sul. O Governo já se decidiu pela transformação da
uma cmpresu pum rcttlizar sua participação em um grande emCompanhia Fed~ral de Seguros em empresa especializada em seguro
preendimento, its vezes majoritariamente.
de crédito. ii exportação, mediante associação do Banco do Brasil
2) Criação de novos mecanismos para auxiliar a capitalização
(CACEX) com a iniciativa privada (seguradoras c bancos),
da empresa privada nacional (a exemplo da· recente decisão do
preferencialmente com a maioria acionária do setor privado.
Fundo PIS-PASEP, de muar como underwriter residual, no lançaOutros casos, na sua alçada, e dentro da orientação definida,
mento de açõcs de cmprcslts) e fortalecer o mercado primário c secunserão indicados pelo Go.verno Federal, inclusive pelos bancos
dário de açõcs.
'
oficiais.
·
Está-se procurando evitar que permaneça a tendência a uma
c.xcessiva atratividadc, para os poupadores, dos títulos com correção
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite-me V. Ex• um
monetária {cadcrnctus de poupança, títulos governamentais), e do in- ·
aparte'!
vestimenta imobiliúrio. Os recentes aperfeiçoamentos introduzidos
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA -CE)- Pois não.
na form:t de cálculo d:t corrcção monetária, 'sem quebra do seu princípio
básico, caminham nesse sentido.
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- A questão por mim susciAltamente prioritário, para a consolidação, no Brasil, de uma·
tada na sessão de ontem, nã.o dizia a respeito ao ponto abordado
economia de mercado, é a mobilização da poupança mais em direção
agora. por V. Ex•
uo investimento c menos cm direçào ao empréstimo, com o desenO SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- E não afirvolvimento de mecanismos naturais de capitalização.
mamos isso.
Também é relevante, na consolidação de uma economia poderosa, muitas vezes, ir além da concepção de empresa, .estimulando a
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Mui to obrigado.
formação de grupos ou conglomerados; com reconhecida idoneidade
O SR. YIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- No tocante
c capacidade empresarial.
aos outros dois aspectos mencionados, o Governo conduz o assunto,
Dentro dessa ordem de idéias, o próximo encaminhamento, ao
principalmente, no sentido de medidas objetivas de apoio ao empreCongresso Nacional, dos projetas da nova Lei de Sociedades
sariado nacional, fortalecendo as empresas existentes, cm particular Anõnimas c da Lei da Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá
numa hora de crise mundial: criando um modelo empresarial
condições básicas, no merendo de capitais, com o apoio do Governo
adapwdo às condições brasileiras, para a realização de projetas ~:m . c de maior presença de investidores institucionais, favoráveis a um
sctores prioritários, dando vez à pequena e média empresas.
mercado de açõcs vigoroso e em expansão segura.
Senhores, após a necessária consideração pelos diferentes níveis
O Sr. Itamar Franco {MDB- MG)- Permite-me Y.. Ex• um
da Administração, é aprovado, no âmbito. do CDE, o seguinte elen"
co, c ai permitimo-nos chamar a atenção do· eminente Vicc-Lider da aparte?
Minoria, de medidas, destinadas a fortalecer a economia de
O SR. YIRGlLIO TÃVORA (A RENA- CE)- Com prazer.
mercado, no Brasil:
· ·
.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Queria saber como vê
I- Para apoio à capitalização e ao financiamento a longo
V, Ex•, sob o ângulo do faturamento, a empresa privada, a multinaprazo da empresa nacional, assim como para ampliar-lhe as oportucion:tl c a cmprcs:t governamental?
nidades na ocup:u;ão de espaços vazios:
I) Consolidação do mecanismo existente de viabilização de
O SR. YIRGlLIOTÃYORA (ARENA- CE)- Vemos essas
empreendimentos nacionais em setores prioritários, inclusive para
três empresas segundo o prisma dos números que é aquele único em
execução de grandes projetas cm Bens de Capital e Insumos Básicos,
que :tcrcdit:~mos e vemos, também, o grande deficit com que a emprecujo núcleo principal está no BNDE e em suas subsidiárias s:t multin:tcional cstú onerando nossa balança comercial.
{FINAME, EMBRAMEC, IBRASA, FIBASE). Tal mecanismo
Os :tspectos mais importantes do projeto da nova Lei de Socieserá capaz de fazer apartes de capital (mediante ações preferenciais, dade Anónima são:
sem direito a voto) c conceder financiamentos a prazo de até 12 a 15
a) dividendo mínimo obrigatório, em função do lucro, conanos, com período de carência de até 18 meses (mais freqUentemente
soante
fixudo nos estatutos da empresa: além de proteger a minoria,
IOmeses) depois do inicio da operação do projeto.
Esse instrumental de financiamento (agora com correção mo- . o dispositivo criu o cfctivo interesse do investidor em voltar-se para o
netítri:t limitud:t :t 20%) e de capitalização está viabilizando, sob mcrcudo de uçõcs:
b) corrcçào monctítria automática das demonstrações financontrole priv:~do nacion:tl, projetas de grande envergadura, com investimento totul entre USS 100 milhões e USS I bilhão cada um, ccirus c do capitul sociul;
c) maior responsabilidade dos administradores e controladores
utntvés de soluções novas, c às vezes com alto nível de risco, em setopcruntc
os acionistas;
res da maior iinportânciu paru que o Brasil, até 1980, alcance a auto·
suficiência em lnsumos Industriais Básicos c confira maioridade i1
d) organização jurídica dos conglomerados e consórcios de em-·
sua Indústria de Equipamentos. A solução duradoura de nosso pro· presa.
blema de balanço de pagamentos estâ vitalmente ligada ao sucesso
Pura dar partida numa nova seqUência de decisões, utilizando o
desse programa, que dara à empresa nacional, no atual estágio de sistema financeiro privado, deverá criar-se, com recursos do BNDE c
substituição de importações, uma relevância que ela não teve no pro· eventualmente, de outras fontes, o que transmitimos bnovidade para
cesso anterior, nos unos 50.
a Casa, o PRC!GRAMA ESPECIAL DE APOIO A
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CAPITALIZAÇÃO DA EMPRESA PRIVADA NACIONAL
(PROCAP). Consistirít o Progrumu, com recursos iniciais de CrS 2
bilhões (sendo CrS I bilhão jú no presente exercício), de repasse aos
bancos privados de investimentos, dentro de critérios bem selctivos.
a fim de que estes subscrevum hmçumentos de açõcs de empresas privadas nucionuis, decorrentes de itumcnto de capital, obedecidas tiS
normus e os limites definidos pelo Governo.
Com a preocupação de deixar mais campo para a iniciativu privada, no mercado de poup:1nça. o Governo ·Federal, por outro lado,
não cstú utilizando as ORTNs paru captar recursos para o Tesouro,
uma vez que não apresenta deflclt, limitando-se a operações de openlbarket, para fins de controle da expansão monetária, e não para
efeito de expansão dos recursos à sua disposição. No tocante às
cadernetas de poupanças, será observada orientação de progressivamente, diversificar parte dos recursos por elas captados, a fim de permitir que outros selares, além do de habitação, sejam assistidos pelo
teferi~o instrumento.
Ao· ludo disso, ttlmbém se estít adotando u política de, tanto
quanto possível, como foi feito cm 75 c 76, as empresas estatais se
absterem de recorrer ~ poup:1nçu privada no mercado de capitais.
atruvés de aumentos de cupitul por chamada paru subscrição cm
espécie.
3) Dcstinução. prepondcnmtcmcnte, uo sctor privado, dos recursos de fum:!os de poupança geridos por órgãos-oficiais (PISPASEP. e FGTS, principulmente), ussim como dos mecanismos de
incentivos fiscais (SUDENE, SUDAM. CD I) e du ação finunciudora
dos bancos oficiuis. Descentralização, uo mí1ximo, da :1plicação dos
recursos do fundo PIS-PASEP.
No primeiro uspccto, note-se que, do seu orçamento de quase
Cr$ 40 bilhões no corrente exercício, o BN DE já irá destinar u setores privudos 90%, isto é, cerca de Cr$ 36 bilhões.
Quunto uo segundo uspccto, tem-se falado de uma excessivu
ccntrulizaçào da aplicação dos recursos do fundo PIS-PASEP. que é
de responsabilidade do BNDE.
A colocação não está correta.
Primeiro, o BN DE estú aplicando, no corrente ano, cerca de
CrS 18 n CrS 20 bilhões utruvés de agentes financeiros disseminudos
em todo o País (na FINAM E e no Programa de Operuções Conjunt:ls - POC. este voltudo, em 80% de suas aplicações, para a pe·
quenu e média empresas industrial e comercial). Ora, esse total é
mais do que o montante dos recursos pelo BNDE obtidos através do
fundo PIS-PASEP (que são estimados em CrS 16 bilhões).
Dezoito, cm qualquer aritméticu, é maior do que dezesseis.
Em 1975, de um totul de 12.190 operações do sistema
BNDE/FINAME. cercu de 11.900 foram reali.zadas utravés de repusses, e apcnus 290 direttlmente.
Sem emburgo du alta participução du rede de agentes nas suus
opcruções. o BN DE continuu buscando novas formas de ampliur
essa coopcruçào. Aindu recentemente. o Banco, pela Resolução 485,
colocou-se no pupcl de "stand-by underwriter" para operações de
emissões de capital, propostas por Bancos de Investimento ou Sociedudcs Corretorns.
Tanto no âmbito da FINAM E, quanto do POC, o BNDE, com
vista a viabilizar a pnrticipuç:lo du úrea financeira privada em operações de dimensão superior i1 capacidade isolada de cada entidade,
tem estimulado a formução de Consórcios, de forma a que as
instituições participantes possam dividir entre si os riscos du opera·
çiio. Assim, é-lhes dudu a oportunidade de realizar financiamentos
de dimensões c prazos substuncialmente superiores aos que vinham
hubituulmcntc efetuundo.
O BNDE vem de admitir financhir. através da FINAME. até
100% do vulor dus operações relativas à compra de equipamentos pe·
sudos sob encomenda, dundo à indústriu nacional condições de cré·
dito, cm iguuldade com Li concorrência internacional.
Existe, por outro lado, um tipo de operações que, pelo menos
por enquanto, ainda nilo podem ser descentralizadas: são os grandes,

i1s vezes giguntescos projetos, com risco excessivamente elevado c
exigindo, não ruro, soluçõesê!speciuis, não ortodoxas.
São essas sim, as operações que o BNDE, na presente etapa,
tem de realizar dirctamentc. Como já visto, é um número pequeno de
projetas.
A unúlise do OrçumcnqJ·Piuriunual do BNDE indica que. ao ludo dos recursos aplicáveis através de agentes, a ênfuse fundamental
estú no upoio uos setores de lnsumos Básicos, com cerca de 22% de
uplic:1ções previstas, c com 45% (incluída u parcelu reservada à
FINAM E) reservados uo sctor de máquinus e equipamentos pesados.
Os emprer.ndimcntos que o BNDE, por enquanto, se dispõe a
financiar diretamente, quer no setor de matérias-primas básicas,
quer na produção de equipame11tos pesudos, são de dimensões internucionais e exigem, pura sua reaiização, não apenas recursos de grande vulto, :1indu incomp:1iíveis com o sistema de financiamento privado, mas também prazos bastante longos, que não se compatibilizam
com as formus de captução em vigência entre os Bancos de Investimento. São, em outras paluvras. investimentos de longa maturação
c, conseqUentemente, com retornos demasiadamente lentos, que,
paru se tornurem viúvcis, exigem o apoio público, geralmente a custo
subsidiado.
4) Adoçào, principalmente pelos órgãos dos Ministérios da
Indústria e do Comércio e dus Minus e Energia, pelo BNDE, pela
SUDENE e SUDAM -e aqui vamos ao encontro du pergunta do
eminente Senudor Roberto Saturnino - do procedimento de. uma
vez identificada certu oportunidade de investimento- em Indústrias
Básicus, Mineração c outras onde existam espaços vazios procurar esgotar us possibilidades de para ela atrair o setor privado.
Para esse fim, poderá ser mobilizado o mecanismo de capitalizaç1io e financiumento já descrito, e poderão ser montados modelos
emprcsariuis nu linha dos já apresentados.
Assim, Srs. Senadores, a atitude geral, dentro do Governo. é
não ti penas de aceitar que, nas áreas definidas pelo PND e em outras
situações que se apresentem, o sctor privado possa ocupar espaços
vazios, mas de assumir a iniciativa de tentar viabilizar, na prática, tal
participação.
A experiênciu tem mostrado, em Petroquímica, Papel e
Celulose, Bens de Capitule outros setores às vezes com alta intcnsida·
de de capital, que em geral·é possível mobilizar grupos privados.
sempre que se ussume tal atitud·e.
A sucessiva apresentação de casos concretos em que tal resultado haja sido obtido é: a melhor formu de, objetivamente, evitar que
haju incerteza, por parte da iniciativa privada, quanto à efetiva
disposição do Governo. de entregar certa área em expansão. prin·
cipalmente nos campos já citados, à responsabilidade da empresa
privada.
Parece-nos que não poderia ser mais clara a enunciação gover·
n:1mental.
11- Pura maior apoio à pequena e média empresa, industrial e
comercial:
O Governo, por linhas de crédito especiais, por simplificação do
.trutamento tributário, pelo financiamento a longo prazo, através do
BNDE, e por instrumentos de apoio à capucidadc gerencial, como o
CEBRAE e o PNTE. já vem tendo atuução especial na área da
pequena e média empresas, industrial e comercial.
Sua disposição, entretunto, é· de, por novos e importantes
mecanismos, fazer bem mais ainda, particularmente nas áreas financeiru e fiscal.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o
MIC c ·outros órgãos governamentais jú estilo avançados cm estudos
que permitirão definir um programa especial de apoio à pequena e
média empresas.
Será constituído Grupo de Trabalho que, cm articulação com as
principais entidades de classe, deverá propor ao Governo o elenco de
medidas destinadas a constituir aquele programa especial.
Pc.ra u elaboruçilo do presente documento, como já foi dito, o
Governo recorreu a ampla'consulta às entidades de classe c ao setor
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privado cm geral, dentro, aliás, da linha que sempre adotou, de
cont:llo continuado com o emprc:.~ariado nacional, institucional ou
inform:•lmcntc.
Ainda na forma dessa orientação, o Governo se dispõe a fazer
funcionar um Grupo de Trabalho, com :1 participação do sctor privado, do Sc:crctârio-Gc:ral da Secretaria de Plancjamcnto, c de representantes dos Ministérios da Fazenda, da Indústria c do Comércio c
das Minas c Energia. t\ função desse órgão d~ consulta scrâ,
principalmente. aprcscntu sugestões concretas sobre formas de
consolidar a posiç-lo da empresa privada nacional.
Está o Governo consciente da boa vontade c do espírito público
que: orientaram, cm geral. :IS contribuições rcc:c:bidas. !"lo ignora,
por outro lado, que, no debate: lrU\'ndo sobre o assunto, algumas
vozes cu remadas se fazem ouvir. c até mesmo, aqui c ali, interesses
posoai) ou motivações politicas menores.
Todo o c~posto representa a posição governamental nu procura
de uma posição de: equilíbrio c objc:tividadc:, ajustada às presentes cir·
cunst:incias do dc:wwol\·imento c à filosofia económica b6sica da
Revolução.
A verdade i: que, mesmo nas nações industrinlizadns ocidentais,
pouco) )ào O) CU)O) de um esforço tão definido no sentido do
impulsionamcnto da economia de mcrc:Jdo, através de medidas
concretas c de um po)icionumcnto firme do muis alto nível de Govcr·
no.
Este o documento aprovado, hoje, por Sua ~ccléncia, o Senhor
Presidente da República, Gcner;1l Ernesto Gciscl, cujos lineamentos
muiorc:s ti\·emos a honra de trazer ao conhecimento desta Casa, por
cxprc:u:a detcrmin;1çào de quem de direito. Anexado n ele dei·
~uremos, no discurso, a minuta do Decreto-Lei que justamente cria o
amparo financeiro já citndo c que estende a financiamentos do
BNDE a bancos purticulurr:.~ de investimento o sistema de incentivo
fisa.l previsto no Decreto-Lei n• 1.452, de 30 de mnrço de 1976, que
nos escusamos de ler, pelo excesso de boa vontade que a Mesa jfl teve
cm nos suportar tanto tempo na tribuna.
Senhores, esta é a definição do Governo. Desafiamos que cm
qualquer ponto esteja connitante com algo que aqui cm seu nome,
durante meses, foi repetido. O Governo tem, no campo de suas dirc·
trizes económicas, o PN D como uma Bíblia, na sua doutrina geral;
seguiu-o, segue-o c segui-lo-ii.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VIRG!LJO
TÁVORA, EM SEU DISCURSO:
DECRETO-LEI N• ......... , DE. ... DE........ DE 19........
Estende a financiamentos do BNDE a bancos de Investimento privados o !listema de Incentivo fiscal previsto no
Decreto-Lei n• 1.452, de 30 de março de 1976.
O Presidente da Repúblicu, no uso das atribuições que lhe con·
fere o artigo 55, item 11, da Constituição,
Decreta:
Art. 19 O sistema de incentivo fiscal previsto nos artigos I•, 2• c
3• do Decreto-Lei n• 1.452, de 30 de março de 1976, será aplicável
também a financiamentos que o Banco Nacional do Descnvol·
vimcnto Econômico - BNDE venha a conceder, no exercício de
1976, a bancos de investimento privndos, com a finalidade exclusiva
de subscrição, por estes, de açõcs em aumentos de capital de em·
presas privadas nacionais.
Art. 2• Os limites e as condições das operações enquadráveis no
beneficio estabelecido no artigo anterior serão lixados cm Resolução
da Diretoria do BNDE, sujeita a homologação do Ministro Chefe da
Secretaria de Plançjamento da rrcsidência da Rcpl1blica.

Art. J• O presente Decreto ·Lei entrará cm vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições cm contrário.
Brasllia, cm
de
de 1976; 155• da Independência c
88• da República. - ERNESTO GEISEL - Joio Paulo dos Reis
Yelloso- Mário Henrique Slmonsen.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
recebeu, do Governador do Estado do Paraná, o Oficio n• S/9. de
1976, de 14 do corrente, solicitando autorização do Senado Federal
para realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
100.000.000,00 (cem milhõc:.~ de dólares), com aval do Tesouro Na·
cional, para os fins que especifica.
A matéria serú despachada às Comissõc.~ de Finanças c de Constituição iustiça.

c

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, ex·
pcdicntc que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctário.

1: lido o seguinte:
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N• 78/76 (n• I58/76, na origem, de I5 do corrente), solicitando
a retirada da Mensagem n9 68/76, que indica o Senhor Romeo de
Almeida Ramos para o cargo de Ministro do Tribunal Federal de
Recursos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Com referência ao
expediente lido, a Presidência defere a solicitação c determina o
envio das mensagens ao Arquivo, feita a devida comunicação à Prcsi·
déncia du República.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Esteves- Fausto Castelo-Branco- Jcssé Freire- Dom i·
cio Gondim- Arnon de Mcllo- Luiz Cavalcante- João Calmon
- Amarai Peixoto - Vasconcelos Torres - Nelson Cnrneiro Franco Montoro - Benedito Ferreira - ltalívio Coelho - Tarso
Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está linda a Hora
do Expediente.
Passa-se à

J
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 249, de
1976, do Senhor Senador Benjamim Farah, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, das palestras
proferidas pelo Senador Accioly Filho, pelo Professor Orlando M. de Carvalho c pelo Jornalista Carlos Castcllo Branco,
no Seminário sobre Modernização Legislativa c Desenvolvimento Politico.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada, na parte que não foi prejudicada pela aprovação do Requerimento n• 248, de 1976, aprovado
na sessão ordinária de ontem.

E A SEGUINTE A PALESTRA DO PROFESSOR
ORLANDOM. DE CARVALHO:
SEMINÁRIO DE MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Resumo da exposlçio do Prof. Orlando M. Carvalho
O prestigio do Parlamento, como centro de decisões politicas, é
menor hoje do que no Séc. XIX. As causas prováveis seriam: ascen·
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-419dênciu do Poder Executivo: excesso de materiais a examinar: apcrfci·
çoamcnto da disciplina dos partidos. O essencial do Parlamento é
encontrar acordo c não impor decisões, conciliando progresso poli·
tico c continuidade pollt ica.
O Parlamento funcionou bem, quando os problemas a debater
eram problemas políticos, quando o Estado nilo interferir no comêr·
cio, na indústria c nus condições sociais. Tainbém os partidos nào se
tinham ainda transformado cm poderes paralelos.
Para recuperar a posição antiga, Lord Campion propunha:
aligeirar as tarefas do Pllrlamcnto, sugerindo a criação de um subParlamcnto industrial: reforma interna para facilitar o trabalho cm
comum dos representantes dos dois partidos: especialização dos
congressistas: comissões permanentes, ao estilo da França.
Porém, interpretação mais profunda do enfraquecimento
contemporâneo dos Parlamentos, poderá ser obtida por uma análise
da questão constitucional dos nossos dias -a relação entre Estado
c Sociedade. O Direito Constitucional Clássico se sustentava nos
conceitos de Estado c Sociedade como dois sistemas distintos, mas
não separados, nos quais a Sociedade, garantida pelo Estado na sua
liberdade e scgumnça, podia produzir a melhor das ordens através
da Lei. 1: o Estado Legislativo. E as relações constituíam um circuito
fechado. O Estado produzia a Lei c a Sociedade chegava ao Estado
p~la representação Parlamentar, que elaborava a Lei.
No correr do Século XIX há uma transição. O Estado intervêm
no sistema sócio-cconõmico para regular juridicamente os dcscquill·
brios sociais.
Hoje, Sociedade c Estado não silo mais dois sistemas autÕ·
nomos. As exigências da Sociedade provocam a açào do E.~tado. que
recebe vúrios nomes: Estado Social. Estado Assistencial. Estado
Administrativo, Estado de Partidos, Estado Gcrcncial. Estado de As·
soci:tções.
O Estado de hoje estú assumindo novas c amplas funções, no
que absorve 40% do PND, nos Estados industrializados legisla cada
vez mais e por vários órgãos.
Por seu lado, a Sociedudc está estruturada cm organizações cujn
força o Estado não pode mnis desconhecer, como o fez nu "'Teoria
Ato mística da Sociedade" e deve compartilhar o Poder com elas.
Para conciliar esses novos fatores com o Poder c a atuaçào dos
Parlumentos, poderíamos sugerir: Na área dos Partidos c da Rcpre·
sentação:
- As organizações de interesse proporcionariam aos Partidos
recursos financc:iros. ajuda técnica, c bases eleitorais:
- Os Partidos Políticos acolherium reivindicações das Orga·
nizações e incluiriam cm suas listas de candidatos elementos por elas
projetados.
Nu área da institucionalização, a experiência brasileira revela as
insuficiências resultantes da representação classista, dos Conselhos
Económicos (ou dos Conselhos rivais do tipo proposto recentemente
pelo Prof. Moniz de Aragão) e deveremos caminhar para a conccn·
tração desses interessc:s no P:trlamento, pelos canais da eleição, para
dar :to Parlamento sua correta característica de expressão unilicuda
dos interesses organizados e da orientação politica d:t Sociedade
como um todo, em que esses interesses se inserem na qualidade de
fatores diversificados mas destinados a promover o bem-estar nacio·
nal.
E A SEGUINTE A PALESTRA DO JORNALISTA CARLOS CASTELLO BRANCO:
Falando em seguida a dois eminentes cientistas políticos sobre o
tema "O Legislativo como um corpo de decisões polfticas", só me
resta, como repórter parlamentar e comentarista de fatos políticos.
testemunhar o desempenho político do Congresso instalado em 1946
sob o regime da Constituição que votara antes como Assembléia
Nacional Constituinte.
Os que hoje encaram com ceticismo a eficácia política da ins·
tituição parlamentar, sem terem vivido a experiência anterior, dificil·
mente se darão conta de que no Senado e na Câmara é que se realiza·

va o processo politico embora o Presidente da Rcpllblica, por efeito
da liderança inerente ao sistema presidencialista de governo,
freqUentemente se impusesse nas horas de decisão.
Como se sabe, o marechal Eurico Outra, eleito antes da elabora·
ção da Constituição, concordou com os constituintes na reduçilo de
seu mandato, de seis anos para cinco anos. Essa foi sua primeira
transigência de natureza politica. Transformada a Constituinte em
Congresso, aluando os partidos na plenitude, destacou-se na UDN
um hábil grupo dirigente conduzido por Otávio Mangabcira c Juraci
Magalhães para agir visando ao reagrupamento das forças políticas.
O marechal, eleito pelo PSD e pelo nascente PTB, deixou-se rapi·
da mente envolver pela cúpula da UDN, malgrado a brava resistência
de Yirgnio de Melo Franco e poucos mais. Em alguns meses, Outra
desfazia-se dos ministros ligados ao gctulismo c nomeava Raul Fcr·
nandes para o Exterior e Clemente Mariani para a Educação. Uma
articulação política, nascida na Câmara, desfazia uma aliança clci·
torai c dava à oposiçilo acesso ao governo.
Nascia aí um novo compromisso, que iria determinar os rumos
da política brasileira por muito tempo, nilo houvesse 11 manobra se
perdido por incupacidade na hora do arremate. O acordo abrira o governo da Bahia a Mangabeiru e. tendo se cindido o PSD de Minas,
possibilitou a clciçilo de Milton Campos para o governo do E.~tado.
O governo Outra evoluiu sob a égide desse acordo interpartidário,
teoricamente invencfvel se o jogo interno de ambiçõe.~ c de preven·
çõcs pe.~soais nilo tivesse crodido 11 unidade indispensável du coli·
gação.
Mangabcira, o artífice do ucordo, csperavu colher os frutos,
fazendo-se candidato à sucessão. O PSD, consciente du sua força c
com o nanco aberto à rccomposiçilo de sua aliança com o PTB, tinha
cm Ncreu Ramos seu candiduto natural. Outra. como pessedista,
nilo quis cncampar uma soluçilo udcnistu mas também rccusnvll o no·
me que nascia dentro do seu partido pela histórica intolerância dos
presidentes para com os vice-presidentcs. No Congresso, us li·
dcranças tentaram fórmulus c acordos na busca de um nome aceitá·
vel por todos. Fixou-se a tese de que o candidato deveria sair de
Minas, seria um pesscdista mineiro escolhido pela UDN. com o que
se abria o Palácio da Liberdade a um novo per!odo de governo do
PSD. Pedro Aleixo defendeu Minas para a UDN e dificultou as
negociações. No entanto, cinco nomes surgiram das confabulações
parlamentares como expoentes da politica de Minas, os deputados
Bias Fortes, Israel Pinheiro. Ovídio de Abreu, Carlos Luz e
Cristiano Machado. Era o tempo em que os nomes de candidatos
nascium na Câmara e no Senado, onde imperavam os antigos gover·
nadores e ministros. Cristiano Machado era um aceno para a UDN,
mas já entilo, sob a liderança retemperada de Prado Kelly, esse parti·
do retornava ao brigadeiro Eduardo Gomes, apresentado candidato
pela scgu11da vez.
A divisão das forças da coligação do centro fez de Getúlio
Vargas candidato natural c imbatível. Ele mantinha intacta sua
popularidade e as bases do PSD, partido fundado pelos antigos intcr·
ventores da ditadura, eram chefiadas por correligionários históricos
do Presidente. Com a eleição de Getúlio, nilo era só a UDN que per·
dia. Era o Congresso que sofria, no seu esforço de firmar-se no co·
mando político, sua primeira batalha.
Segundo governo de Getúlio Vargas, pelas contradições que re·
presentava, estava destinado a ser um governo tumultuado. A oposi·
çào a ele, vigorosa, vivia à luz do dia e encontrava respaldo na gran·
de imprensa do pais. Um erro de avaliação da nova situação em que
governava levou o Presidente a facilitar a concessão de financia·
mento e outras vantagens à fundação de um jornal popular que iria
sustentá-lo contra seus tradicionais inimigos, agora secundados pc·
los principais jornais do Rio e de Silo Paulo. A manobra era
incompatível com o regime e serviu de tema a uma devastadora
campanha parlamentar, à qual Carlos Lacerda daria extrema
ressonância com suas freqUentes aparições na televisão. Coube a
Aliomar Baleeiro abrir da tribuna da Câmara as baterias da UDN
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contra Getúlio Vargas. Foi ele, naquela ocasião, o primeiro a usar a
expressão "mar de lama", que logo subiria à manchete da "Tribuna
da Imprensa". Uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a única talvez que se tenha desincumbido integralmente da sua tarefa, esmiuçou todo o processo de implantação e sustentação do jornal getulista. A oposição, sediada no Congresso, voltou a comandar a
opinião pública e a intimidar o governo. O desfecho dessa campanha
todos o conhecem e escapa ao âmbito desse testemunho sobre o papel politico dos parlamentos.
. .
Café Filho, Vice-Presidente por injunções tornadas ViáVeis graças ao prestigio conquistado no exercício do mandato de deputado
federal, governou sem apoio definido do Congresso mas também
sem oposição. Sob seu governo. a situação do pais apresentava
sintomas de anomalia, pois travava-se nos bastidores a batalha pela
sucessão presidencial na qual os polfticos se confundiam e se
alternavam com os militares. O Ministro da Guerra em onze dias
depõs dois chefes de Governo e empossou um terceiro, Nereu
Ramos, então presidente do Senado. O Congresso, num precedente·
que iria desdobrar-se no curso da história, simplificou o processo de
"impeachement", limitando-se a declarar impedidos de governar os
presidentes afastados pelo Exército. Juscelino Kubitschek, cuja
candidatura presidencial era contestada pelos generais que haviam
destituído Getúlio Vargas, os quais consideravam intolerável a
restauração da aliança do PSD com o PTB, elegeu-se afinal, derrotando o general Juarez Távora, candidato da UDN, e Demar de
Barros.
O PSD, por uma ala ostensiva. chefiada por Nereu Ramos, Etelvina Lins e Peracchi Barcelos, tentara antes retomar o esquema da
coalizão de centro. Benedito Valadares, com sagacidade, se opunha
sigilosamente a Juscelino Kubitschek e já então previa que a ascenção desse candidato ao governo geraria um conflito insolúvel com
os militares. Foi nessa época que circulou a frase atribuída ao velho
senador de que "Juscelino queria bancar o Tiradentes com o pescoço
dos outros". Os polfticos, no entanto, foram literalmente vencidos
em todo esse episódio e, contraditoriamente, foram os militares que
implantaram o governo Kubitschck com João Goulart
compartilhando o poder. Os grupos militares vencidos levaram cerca
de dez anos para recompor sua situação c retomar a hegemonia do
processo, cm aliança com a UDN e com os mesmos pessedistas
antijuscclinistas.
Juscelino teve suas grandes dificuldades com o Congresso, sobretudo na fase da campanha eleitoral, quando se tentou investigar
sua declaração de bens e assim retê-lo no Rio, sem possibilidade de
fazer a campanha. Em seguida, a UDN, com fundamento na extensão da fraude eleitoral pelo interior, pleiteou a adoção da cédula
oficial de votação. O general Lott, então fiel ainda ao sistema
udcnista, foi à Câmara pessoalmente recomendar a votação do projeto de lei. José Maria Alckmin, hábil negociador, obteve do líder da
UDN, Afonso Arinos de Melo Franco, uma transigência fatal: a cédula única no lugar da cédula oficial. Os partidos continuariam a
distribuir as cédulas.
O novo Presidente, ao chegar ao poder, estava disposto a obter
uma trégua, pois tinha um extenso programa de obras a realizar. Ele
transigiu como põde c com quem põde e deu a João Goulart a cobertura parlamentar indispensável a enfrentar o ânimo invcstigatório da
UDN. Duas importantes derrotas parlamentares lhe foram infligidas
-ele não conseguiu cassar o mandato do deputado Carlos Lacerda,
acusado de ter revelado documento secreto (Café Filho, sob o governo Outra, derrubou o ministro da Fazenda, ao revelar um telegrama
sigiloso de autoria desse ministro), nem conseguiu ver aprovado um
projeto de lei que dava aos ex-presidentes da República a condição
de conselheiros de Estado com um certo número de regalias. Ele prc·
venia-se contra o futuro, como terminou fazendo, embora cm vão,
ao esvaziar uma cadeira de Senador por Goiás e eleger-se membro
desta Casa. A UDN não lhe deu trégua mas ele se mostrou habilidoso na luta e conquistou apoio de opinião na base de um espírito
criativo c otimistu. Com pós-se com a Marinha de Guerra, onde se si-

tuava o principal núcleo da oposição militar, e, com a ajuda do gencrnl Mourão Filho, .então presidente da Comissão Técnica de
Rádio, e do ministro da Justiça Armando Falcão, negou a televisão a
Carlos Lncerda. E sobretudo ganhou no Congresso e fora dele a batalha de Brasília.
O general Lott, candidato à revelia dos políticos, não se elegeu,
mas seu companheiro de chapa, mediante manobras pouco clarincadas, manteve-se na vice-presidência. O marechal Denis, segundo versão da época, lamentava o erro do PSD, quando não percebeu que
ele era o último general pesscdista. O curto governo de Jânio Quadros, que capitalizou o descontentamento de Denis, mantendo-o no
Ministério da Guerra, foi um período de pouca presença do Congresso nos negócios de Estado. O Presidente alimentava tradicional
animada ·aversão contra as casas legislativas. Fora membro de duas
delas, a câmara Municipal e a Assembléia de São Paulo e não tinha
apreço por elas. Como deputado federal, limitou-se a tomar posse. E
ainda recentemente reiterou suas restrições à composição do Congresso. Os políticos, no entanto, voltariam a reinar a partir da
renúncia, saudada com precipitada alegria pela bancada do PTB,
quando os militares, às voltas com nova divisão interna, deixaram à
imaginação criadora dos parlamentares a solução do impasse.
O sistema parlamentarista implantado no País em 1961 foi uma
habilidosa construção do Congresso, sobretudo porque, se vingasse,
daria definitivamente o controle do poder político ao Parlamento.
João Goulart o percebeu e, como tinha aspirações de governar, recorreu a todo o seu poder operacional para anular o Ato Adicional
que lhe possibilitara tomar posse como Presidente da República.
João Goulart ganhou a batalha nas ruas c com a ajuda de inmtraçõcs
nas Forças Armadas. No Congresso jamais a ganharia, pois sua vi·
tória representou o fim do poder congrcssual que se instalara no Brasil. A luta ideológica proliferou na Câmara dos Deputados, onde se
formaram dois grupos de choque, a Frente Parlamentar Nacionalista
c a Ação Democrática Parlamentar. Os debates ganharam e"trema
dramuticidadc, inclusive pelos constantes desafios à instituição feitas
da tribuna pelo deputado Leonel Brizola, já então em plena pregação
revolucionária. Uma comissão parlamentar de inquérito apurou, até
onde seria possível fazê-lo, o primeiro caso de financiamento maciço
de campanha eleitoral no Pais. Tratava-se de uma instituição
chamada IBAD que, por meio da Ação Democrática, oferecia ajuda
nnanceira aos candidatos que se dispusessem a lutar contra o comunismo. A luta concentrou-se, porém, cm torno da reforma
agrária, que o Presidente pretendia radical,
O Congresso, derrotado pelo janguismo, se preparou para novas etapas da guerra. A bancada da oposição, a liderança da UDN,
com crescente presença de elementos do PSD, tornou-se o centro de
uma conspiração que incluía civis e militares, a princípio de caráter
preventivo c defensivo c depois de carâter ofensivo. A preparação do
movimento que eclodiu cm Minas, sob as ordens do Governador Magalhães Pinto cm março de 1964, foi feita da tribuna parlamentar e
mediante a mobilização da imprensa por via das informações maciças elaboradas pelo comando político da oposição. A situação deteriorava-se rapidamente. Os conspiradores nos quartéis e em diversos
pontos do Pais eram identificados por poucos. No Congresso todos
os conheciam. Eles se chamavam Daniel Kriegcr, Adauto Cardoso,
Paulo Sarasate, Pedro Aleixo, Bilac Pinto, Costa Cavalcanti, Dinarte
Mariz, João Agripino, que tiveram todos estes, e mais outros, seus
momentos de glória c de depressão a partir daqueles dias tormentosos.
De lá para cá, a história é outra. O fato, porém, é que, tendo escassa presença legislativa, o Congresso ainda mantém intata sua
.expressão politica, malgrado as aparências cm contrário. Ele é o elemento politicamente válido do sistema, ao qual oferece legitimidade.
Seu poder é escasso mas sua presença é imensa, mesmo impotente c
silenciada.
A História registra alguns conflitos entre o Poder Legislativo
brasileiro c o Poder E"ccutivo, dos quais resultaram o fechamento
do poder desarmado ou a decretação do seu recesso. O primeiro
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dro I, à frente da tropa rebelada, fechou a primeira AssembléiaGeral Legislativa e Constituinte, prendeu c deportou alguns dos seus
luminares c sentiu em seguida o desfavor do povo, antevisto por José
Bonifácio, o Patriarca, que naquele dia observou que o trono estava
perdido para Pedro I c esperava que ele soubesse salvâ-Io para os fi.
lhos.
O Império, que adotaria o sistema parlamentarista de governo,
registrou longa c pacífica convivência do chefe de Estado com o Par·
lamento, sobre o qual exercia discutlvel mas salutar influência.
A República retomaria os conflitos, mas somente em 1930, no
deflagrar de uma revolução, o Congresso brasileiro voltaria a ser
fechado pelo Governo. Uma contra-revolução constitucionalista, cm
·são Paulo e Mato Grosso, compeliu o Governo provisório a
convocar eleições e restaurar o Poder Legislativo. No entanto, de·
pois de três anos de regime constitucional, um golpe de Estado nos
dcxaria novamente sem regime legal e sem câmaras legislativas. O
Exército, que apoiara Getúlio Vargas, terminaria por derrubâ-Io ao
fim da guerra que redefiniu o quadro ideológico do mundo. Diversos
e graves atritos surgiram, sob o regime de 1946, entre Executivo e
Legislativo, mas o fato é que as crises que levaram à derrubada de
governos tiveram suas origens na atuação agressiva de minorias
parlamentares. Era a ação preventiva ou o império do contragolpe, o
mais importante dos quais, porque gerou conseq(Jências duradouras,
foi o movimento de março de 1964.
O Congresso pensava naquele momento ter saído vitorioso.
Afinal o janguismo e o brizolismo tinham no Congresso um alvo prc·
dileto, sob o pretexto de que, como representação conservadora, se
opunha às reformas de base. As Forças Armadas vieram em seu
socorro, sob a legenda de que lhes caberia defender a integridade de
todos os poderes e não apenas do Executivo. Os atritos entre mili·
tares e civis, ainda que civis tecnicamente solidários com 1964, ressur·
giriam crescentemente. Já em outubro de 1965 a Câmara negou
apoio a medidus pleiteadas pelo Presidente Castelo Branco e tidas
como indispensáveis para atender a reivindicações da tropa insatisfeita com a eleição de governadores adversários cm Minas e Guana·
bara. A rcação foi o Ato n9 2, que não se limitou a lavrar na seara
inimiga mas começou a podar na própria área revolucionária, tcn·
dência que iria se acentuando daí por diante. Ressalte-se que, tendo
sido vencido, o Congresso não abdicou, no episódio, da sua indepcn·
di:ncia. O pais reconstitucionalizou-se sob a liderança do Presidente
militar e seu sucessor, também militar, tentou governar civilmentc,o
que se tornou impossível ante o agravamento das tensões internas.
Novamente o Presidente da República pediu à Câmara o que a Câ·
man1 não lhe queria dar: a cabeça de um dos seus membros. A res·
posta foi pronta. Novo ato revolucionário, novas cassações, já aí
mais numerosas dentre os antigos aliados do que dentre os adversá·
rios. A Câmara ofereceu uma resistência brilhante, que chegou às
raias da emoçlio cívica no episódio da renúncia do presidente da
Comisslio de Justiça.
De 1{1 para cá, a exceção tornou-se permanente. Nem por isso se
dissolveu o Congresso nem dele se prescindiu. Ele guardava consigo,
pelo voto popular dado aos seus membros, o selo da representati·
vidade. Depois de meses de recesso, ele foi reconvocado para refercn·
dar u escolha de novo Presidente c legitimar o poder revolucionário.
O poder, ainda que oriundo da força, necessita desse toque de re·
prescntatividade e legitimidade sem o qual a vida se lhe to:na difícil.
O Presidente Gciselacaba de reconhecer expressamente que o poder
cmanu do povo. Não há nos regimes que se pretendem dcmom\ticos
outra fonte de poder, Daí, apesar de sua fragilidade atual, a força e o
poder do Congresso."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item l:
Votaçiio, cm turno unico, do Requerimento nY 255, de
1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando a
inclusão cm Ordem do Diu do Projeto de I.ei do Senado

n9 24, de 1972, de sua autoria, que regulamenta disposição
constante do art. 153, §'12, da Emenda Constitucional n9 I,
de 1969, 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 n9 24, de 1972, será incluído em
Ordem do Dia, oportunamente.
OSR.PRESIDENTE(Magalhlies Pinto)- llem3:
Discussão. em turno único do Projeto de Lei da Cámara
n9 40, de 1976 (n9 I. 793-B/76. na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a transferência de terrenos da União para o patrimõnio
da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo
PARECERES FA VORÃ VEIS, sob n9s 431 e 432, de
1976, das Comissões:
- de Educaçio e Cultura; c
- de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá l1 sanção.

f: o seguinte o projeto :~provado:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 40, de 1976
(N9J,793-B/76, na Casa de origem)
De Iniciativa do Senhor Presidente da República
Dispõe sobre a transferência de terrenos da Unlio para o
patrlmônlo da Universidade Federal de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Fica autorizada a transferência, para o patrimõnio da
Universidade Federal de Minas Gerais, dos terrenos da União e ben·
feitorias existentes, situados cm Belo Horizonte, compreendidos no
polígono descrito do Decreto n9 39.778, de 13 de agosto de 1956,
com as áreas de 52.000,00 m' (cinqUentu e dois mil metros quadrados), 60.257,00 m' (sessenta mil duzentos e cinq(Jcnta c sete metros quadrados), 27.390,00 m: (vinte e sete mil trezentos e noventa,
metros quadrados), 77.000,00 m' (setenta e sete mil metros quadra·
dos), 11.000,00 m: (onze mil metros quadrados) e 43.332,50 m:
(quarenta c três mil trezentos e trinta e dois metros e cinq(Jenta decí·
metros quadrados), perfazendo um total de 270.979,50 m' (duzentos
e setenta mil novecentos e setenta e nove metros e cinqUenta decime·
tros quadrados), cujas escrituras de aquisição foram transcritas sob
os numeros 12.518, 16.955, 20.207, 14.201, 19.150 e 16.509, respecti·
vamcnte, n9 69 Oficio do Registro de Imóveis da Comarca da refe·
rida capital.
Art. 29 A transferência dos terrenos indicados no Art. J9 efeti·
var-se-á mediante termo a ser lavrado em livro próprio do Serviço do
Patrimõnio da União.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDNETE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Discusslio, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n9 I04, de 1976, do Senhor Senador José Lindoso, que
df1 nova redaçilo ao urt. 26 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de
1971 (Lei Ol'gânica dos Part.idos Políticos), tendo
PARECER, sob nY 434, de 1976, da Comissão:
-de Redaçio, oferecendo a redução do vencido.
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Em discussão o projeto, em segundo turno.
Se l)enhum dos Srs. Senadores i:lesejar discuti-lo, encerro a discussão. (Pausa.)
Encerrada. O projeto é dado como definitivamente aprovado,
nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Câmara dos Deputados.

1: o seguinte o projeto aprovado:
Redaçio do 11eacldo, para o 2' turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n' ~04, de 1976, que dá non redaçio ao
art, Ui da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica
dos Partidos Polídcos).
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 26 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, passâ
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 26. 1: vedado:
I - ao Presidente e ao Vice-Presidente da República,
aos Ministros de Estado, Governadores e Vice-Governadores, Secretáriôs de Estado e dos Territórios Federais, Prefeitos e Vice-Prefeitos o exercício de funções executivas nos
Diretórios Partidários;
11 - a qualquer filiado pertencer, simultaneamente, a
mais de um Diretório Partidário, salvÓ se um deles for o
Nacional:
III - aos cônjuges e a parentes consangUíneos ou afins,
entre si, até o 3' grau, pertencerem ao mesmo Diretório,
salvo se qualquer deles exercer mandato legislativo."
Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ma~alhães Pinto)- Item 5:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 137, de 1976, do Senhor Senador José Lindoso, que
dispõe sobre a indicação de candidatos a cargos eletivos nos
municípios onde os Partidos Políticos não constituíram Diretórios Municipais, e dá outras providéncias, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 433, de 1976, da
Comissão: -de Consdtulçio e Jusdça.
Em discussão o projeto, em primeiro turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, para o
segundo turno regimental.

1: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 137, DE 1976
Dispõe sobre a lndlcaçio de candidatos a cargos eletlvos
nos municípios onde os Partidos Políticos nio constituíram
Dlretórios Municipais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Nos municípios em que os Partidos Políticos não
tenham constituído Diretório, a escolha dos candidatos, nas eleições
de 15 de novembro de 1976, far-se-á em convenção de que parti·
cipariio os filiados, observado o disposto nos artigos 35 da Lei n9
5.682, de 21 de julho de 1971.
§ J9 Nas convenções Municipais a que se refere o caput deste
artigo as deliberações serão tomadas com o quorum mínimo de 10%
dos filiados ao Partido.

§ 2' Nos casos previstos nesta Lei, caberá à Comissão
Executiva Regional a convocação das convenções municipais e a
designação de delegado para representá-la.
Art. 29 As normas atinentcs a sublcgcnda (Lei n9 5.453, de 14
de junho de 1968) aplicam-se, no cm que couberem, à i~dicação prevista no artigo (9,
Art. J9 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as necessárias
instruções para a execução desta Lei.
Art. 49 A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 6:
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senadon' 276, de i 975.)
· ·. Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n9 91, de 1974, do Senhor Senador' José Esteves, que disciplina a exploração do jogo nas
estâncias climáticas, hidrominerais, balneárias, c cidades de
turismo, e determina outras providências, tendo
PARECER, sob n' 371, de 1976, da Comissão:
-de Consdtulçio e Justlça, pela injuridicidade,
Em discussão o projeto, quanto àjuridicidade.
Se nenhum dos Srs. · Senadores quiser discuti-lo, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto vai ao Arquivo, ficando prejudicado o item seguinte
da pauta, que com ele tramita em conjunto,

f: o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N991, DE 1974
Disciplina a exploraçio do jogo nas estâncias climáticas,
hidromlnerais, balndrlas, e cidades de turismo, e determina
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os jogos, cujos resultados dependem apenas de sorte,
podem ser explorados, em suas diversas modalidades, em cassinos
localizados nas estâncias climáticas, hidrominerais, balneárias, e em
cidades consideradas turísticas pelo Conselho Nacional de Turismo.
Art. 29 A exploração a que se refere o artigo precedente será
concedido com exclusividade, pela União ou os Estados- sc;;undo
a competência administrativa sobre a respectiva localidade - mediante prévia concorrência pública, e contrato cujo prazo de vigência
não exceda de cinco anos.
Art. 39 Consti!aem condições para o deferimento da
concessão:
I - que os Diretores e Gerentes da empresa concessionária
sejam brasileiros natos ou naturalizados;
II - que o capital da empresa concessionária não seja inferior a
dois milhões de cruzeiros;
IJJ - caução, pela concessionária, em, agência local, de banco
oficial, da importância de quatrocentos mil cruzeiros.
Art. 49 Em nenhuma hipótese será permitida a transferência
da concessão, nem, durante sua vigência, alteração de qualquer
cláusula contratual.
Art. 59 Os salões de jogo serão isolados das demais dcpen·
dências do cassino, de forma a não se perceber, do exterior, seu movimento interno.
Art. 69 O estrangeiro, mediante exibição do passaporte, terá
livre ingresso uos salões de jogo.

Art. 17. Os impostos devidos c não pagos, até o dia 30 de cada
Art. 79 Somente poderá ingressar cm salão de jogo o nacional
·mês, serão acrescidos, mensalmente, de multa progressiva de dez por
que apresentar cartão de identidade fornecido pela Gerência c visado
cento.
pela autoridade local competente.
Parágrafo único. O cartão de identidade mencionado no c:aput
Art. 18. Os impostos e multas, cobrados segundo as disdeste artigo só será fornecido se atendidas as seguintes exigências:
,posiçõcs da presente Lei, cm cada unidade da Federação, dcstinam:sc a aplicações de carátcr social c de assistência médica, c seus totais
I - prova de maioridade;
11 - prova de idoneidade financeira, com base no Imposto de
,mensais serão entregues às Santas Casas de Misericórdia, às instituições hospitalares c para-hospitalares.
Renda correspondente ao exercício anterior, mediante a comprovação . do pagamento mínimo da importância equivalente a cinco
Art. 19. O Poder Executivo baixará o Regulamento desta Lei
dentro do prazo de noventa dias, contados da data de sua publicação.
vezes o maior salário mínimo do País.
Art. 20. A presente Lei entrará cm vigor à data de sua publiArt. ~ 9 ~ proibido à Gerência dos Cassinos proceder a emprés:cação.
timos pecuniários, sob qualquer modalidade, aos freqUentadores dos
Art. 21. Ficam revogadas todas as disposições contrárias às
$alões de jogo.
desta·Lei.
Art. 99 O preço da entrada no recinto de jogo será de um
quinto do maior salário mínimo vigente.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está esgotada a
Parágrafo único. Caberá à União c ao Estado arrecadar,
matéria constante da Ordem do Dia.
respectivamente, dez e quarenta por cento do montante apurado
Hã, ainda, oradores inscritos.
com a venda das entradas.
Concedo a palavra, por cessão, ao nobre Senador Agcnor
Art. I O. No ato da aquisição das fichas de jogo, o apostador
Maria.
pagará à União e ao Estado, respectivamente, cinco a dez por cento
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte
do valor das mesmas.
Art. II. ·As mesas de jogo, cujo lastro não poderá ser inferior a
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tem sido uma constante a minha preocupação, desde que aqui
cinqUenta vezes o maior salário mínimo em vigor, serão abertas ou
,cheguei, de demonstrar ao Governo o empobrecimento de pequeno c
fechadas com a presença da fiscalização federal c estadual.
.
§ J9 À abertura de cada mesa, a União c o Estado receberão,
;médio brasileiros. A pequena e média agricultura proletarizando-se c
1a inflação campeando, numa demonstração·, Sr. Presidente, de que·
respectivamente, três e sete por cento do valor do lastro.
§ 29 No caso ·de reforço de banca, a União c o Estado rcraqucles que não têm o que vender, cm nosso País, c de tudo
compram, estão, a cada dia que passa, mais pobres c mais sacrifica·ccberão, respectivamente, três e sete por cento sobre o valor da
dos.
reposiçãQ.
Há uns dez dias passados, desta tribuna, eu dava conhecimento
§ 39 No fechamento da banca, caberá três por cento à União c
·à Casa e ao Governo que o aumento de salário elaborado, cfctuado c
'sete ao Estado~
executado a (9 de maio já foi absorvido, Sr. Presidente c Srs.
Ar't. 12. O recolhimento dos tributos previsto na presente Lei
Senadores.
Quem tem o que vender, é uma maravilha, pois na pro.será feito, diariamente, mediante guias visadas pelos fiscais designaporção em que as coisas sobem de preço c a inflação campcia, quem
dos para esse fim. .
tem o que vender fica mais rico e quem tudo compra c nada tem o
Art. 13. A Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR re- .que vender, fica mais pobre.
ceberá, anualmente, dez por cento do arrecadado pela União com a ·
Apelava eu, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para que o Governo
aplicação desta Lei.
estabelecesse um princípio em que as empresas estatais, monopolizaArt. 14. O ingresso em salão de jogo, de quem não satisfaça as doras da água, da luz, dos serviços prestados, procurassem conter-se
condições contidas no art. 79, torna a. empresa concessionária passí- nos seus lucros a cada ano maiores e mais absurdos, lucros astronóvel da multa correspondente a cinco vezes o maior salário mínimo do
micos, Sr. Presidente e Srs. Senadores ...
.País.
O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador...
Art. I 5. O não cumprimento das disposições relativas ao
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Só para concluir
lastro das bancas e ao recolhimento diário do imposto, determinados
nos artigos li c 12, sujeitará a concessionária à multa de valor igual a esse raciocínio.
Não entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Reconhecemos,
cinco vezes o maior salário mínimo vigente, duplicada nas reincidêntodos nós, que a Nação atravessa uma fase de dificuldades, atravessa
cias.
uma fase em que todos nós devemos colaborar. D1ante desta rcaArt. 16. Se a fiscalizaÇão, ao vistêriar os aparelhos de jogo,
encontrar algum .viciado, multará a concessionária no equivalente a .lidade, o que se vê é um parado~to: os pequenos c médios estão mais
cinco vezes o maior salário mínimo em vigor, triplicando o quantum .pobres e mais sofridos e as empresas estatais, màis ricas c mais
'poderosas.
·desta multa nas hipóteses de reincidências.

LUCRO LIQUIDO (ANTES I.R.)
(Em CrS 1.000)
TOTALGERAL-PERIODO 1971/1975
Companhia Siderúrgica Nacional , . , , , , . , , ... , , , , .................................. , .. , .. , , ....... , .. , ...... , , , . . . .
Companhia Vale do Rio Doce , .. , . , , , , . , , ... , . , , ................................ , . , , . , , .. , , .. , , .. , .. , , .. , , ... , . . . .
Banco do Brasil S.A. , .. , . , , .. , . , , . , , , , . , , . , , . , , .. ·.................................... , ... , ... , ... , ...............
ELETROBRÁS .....••........ .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PETROBRÁS ........................ , .. , .. , . , ..... , ........................ , .. , ......... ." ................. ,, ..
Lucro Uquldo Total • , ........... , , ........ , ... , .................. ! . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... , , . . . . . . . . . . , , • , .....

1.477.982
5.090.902
12.274.377
8.889.501
16.333.541
44.066.303

;

\

·-425Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que me assusta é o índice de lu·
cros, no qual encontramos lucro superior ao capital. Transformar a
empresa pública, produtora de serviços ...
O Sr. VlrgOJo Távora (ARENA- CE)- V. Ex• me permite
agora o aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com
prazer.

0:

maior
•

O Sr. VlrgOJo Távora (ARENA- CE)- Vamos pinç~r uma
dessas empresas que V. Ex• mencionou. Por cxcmpÍo, a
rLETROBRÁS. N~o a PETROBRÁS, mas a ELETROBRÁS,' Para
que a ELETROBRAS quer lucro? Diz V, Ex• Simplesmente, para os
investimentos que se fazem necessários no setor. V. Ex• sabe qual é o
déficit este ano, entre necessidades e disponibilidades · da
ELETROBRÁS? Trezentos milhões de dólares, ou seja, trés bilhões
de cruzeiros. Vê V. Ex• que essas companhias têm lucro, eminente
Senador, não pelo desejo de amealhar recursos em seus cofres, mas
pela necessidade que têm -já que missão a elas cometida foi- de a
ELETROBRÁS, por exemplo, manter a nível de satisfação de de·
manda a oferta energética que o País precisa para seu desenvol·
vimento. Então, se cortamos os lucros dessas companhias, V. Ex• vai
arranjar u'a maneira toda especial, que nós não conhecemos, de fa·
zeros investimentos nas diferentes ampliações. Um dos pontos mais
delicados do programa siderúrgico nacional - e sabem os Srs. Se·
nadores- é j11stamente a falta de recursos que têm as diferentes enti·
dades maiores responsáveis pelo nosso parque siderúrgico, quer
dizer, a COSIPA, a CSN, a USIMINAS, para manter cm dia aquele
cronograma de ampliação de suas instalações. f: absolutamente
necessário esse lucro para as empresas estatais, por mais estranho
que isso possa parecer a V. Ex•

Nobre Senador Virgflio Távora, precisamos encontrar um
modus vivendi entre o capital e o trabalho. Se reconhecemos que a
classe média está empobrecendo, se reconhecemos que o assalariado
brasileiro não tem poder aquisitivo para viver de forma mais ou menos razoável, não é justo que empresas estatais, controladas pelo Governo, que têm um lucro de 48, 50, 60% ao ano, continuem vendendo
serviço público.
Daí a minha admiração, daí o meu apelo. Devemos reconhecer
que, se uma empresa precisa se fortalecer, o assalariado, o proJetaria·
do, o funcionalismo público civil c militar da União precisa também
viver.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- Mn- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior
prazer.

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - Mn - Nobre Senador
Agenor Maria, vamos falar somente em comunicação. Antes de
1964, quando a demagogia era desenfreada neste Pais, não se per·
mitia aumento das taxas de telefone e da energia elétrica. Mas, como
V. Ex• sabe, não tínhamos meios de comunicação. De 1964 para cá,
foi extraordinário o progresso do Brasil nesse setor. Se não houver Ju.
cro para reinvestir e continuar esse desenvolvimento, na ampliação
do serviço de Telecomunicações, como e de onde tirará o Governo
dinheiro para fazer os grandes e sérios investimentos necessArios?
Antes de 1964 não se falava do Rio de Janeiro para Niterói, não se
falava de uma capital para outra. Hoje nós temos um serviço de
comunicações razoável, que está se ampliando de maneira extraordinária. O progresso no setor de comunicações é, indubitavelmente,
um dos maiores, no País. Mas, como disse, se não houver lucro para
ser reinvestido e mantido o serviço, nós voltaremos ao passado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Senador Virgílio
Temos o exemplo da Rede Ferroviária Federal, que só dá prejuízo,
Távora ...
sem capacidade de para reinvestir e modernizar os seus serviços. Por·
O Sr. Vlrgilio Távora (ARENA - CE) - Não há outra ma·· tanto, há necessidade de lucro, para que este lucro seja reinvestido
·também em favor do povo e do progresso e desenvolvimento desta
neira.
Nação.
O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- O Governo querer '
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Saldanha
fortalecer as empresa~ estatais para fazer frente aos grandes
empreendimentos que as mesmas são obrigadas a fazer, até esse pon· Derzi, eu não estou contra o progresso, eu não estou dizendo, desta
to eu acho correto; mas querer impor ao povo brasileiro, assalaria· tribuna, que não reconheço o desenvolvimento de todas essas empresas. Estou fazendo afirmação totalmente diferente- que as taxas
do ...
de serviços estão acima das possibilidades do proletariado nacional,
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, que a carga é muito pesada em cima do povo, das massas. f: isto que
como é que V. Ex• vai dar recursos à ELETROBRÀS para seus pia· eu estou afirmando e tenho certeza de que V. Ex•. reconhece que o asnos energéticos? Pelo. amor de Deus, diga-nos!
salariado brasileiro está, realmente, passando por sérias dificuJ.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• deu o apar· dades. As taxas de água, luz, telefone cada dia mais oneram o salá·
rio, que não dá poder aquisitivo suficiente para viver com dignidade.
te, permita que eu responda.
Es~a é a minha afirmação. O apelo que faço da tribuna é pare
O Sr. Virgilio Távora (ARENA- CE)- Pois bem.
qu" o Governo encontre uma forma de niio encarecer tanto esses serO SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Tenho que res· viços, sobrecarregando quem está levando uma vida cada vez mais ·
ponder reconhecendo que as empresas estatais necessitam de crescer dificil.
e de se fortalecer, mas esse crescimento tem um limite; e o limite é o
O Sr. ~aldanha Derzl (ARENA- MT)- O Governo do Pre·
povo brasileiro; o limite é o assalariado; é o proletariado nacionaJ·cu· sidente Geisel está seriamente preocupado com esse problema, haja
jo ganho não dá para comer. O preço - custo do serviço neste País, vista que aumentou o salário-mínimo mais de 40%, dois anos se·
da água, da luz, as taxas e obrigações impostas, a cada dia que se guidos. Reconhece o Governo que há necessidade, realmente, de dar
passa, às massas, estão acima das possibilidades das mesmas.
melhor oportunidade às classes menos favorecidas, procura desesReconheço a necessidade de essas empresas se fortalecerem, mas peradamente os caminhos para que encontremos um meio de
ao mesmo tempo reco)lheço a pobreza do nosso povo; ao mesmo diminuir o sofrimento das classes menos favorecidas. Esse é o ob·
tempo reconheço que o salário não é condizente com a atualidade jetivo do Governo, que será atingido, se Deus quiser.
nacional; ao mesmo tempo reconheço que nenhum brasileiro assala·
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Saldanha
riado, nenhum, em qualquer parte desta Nação, com um salário de Derzi, o Governo só atingirá esse objetivo se reconhecer que a poli·
CrS 700,00 por mês, tem, pelo menos, o direito de casar, pois esse
tica de socialização dos prejuízos e capitalização dos lucros não pode
salário niio corresponde, na realidade, à necessidade de poder
continuur. Se continuar essa poHtica, evidentemente é o povo quem
aquisitivo do povo brasileiro. Isto é o que eu vejo. O que eu sinto é
que p1·ecisa haver um divisor comum entre capital e trabalho. O que vai responder por esses enc~rgos e vai empobrecendo a cada dia.
procuro, no meu diálogo, é sensibilizar o Governo pura uma rea·
Que acontece se sobem as taxas de serviços? o comerciante 50•
lidude que todo o Brasil, que todo o povo sente e reconhece.
brccarrcga a matéria-prima, a indústria sobrecarrega a matéria-prima.
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mesa, porque não tem o que sobrecarregar, não tem o que vender, ·
apenas tem o que comprar. E ele simplesmente passa a comprar
menos.
Esta é a observação meridiana, lógica, evidente, pela qual procuro sensibilizar o Governo. Minha intuição manda que eu não silencie. Daí por que divulgo, nesta Casa, os lucros dessas empresas estatais, que p-odem ser reduzidos, pois dobram a cada ano que passa.
Se ao menos o iucro fosse dobrando cm centenas, ou mesmo cm
milhares, ou digamos cm milhões, mas dobra cm bilhões!
Daí o meu apelo para que o lucro seja menor.
Se este apelo não encontrar eco nesta Casa, que é a Casa do
povo, a Casa dos representantes do povo, que conhecem os prob'lcma.S do póvo, jamais encontrará eco cm parte alguma. Qual dos
nobres Senadores não reconhece as dificuldades da classe média brasileira, as dificuldades do proletariado nacional. Todos nós reconhecemos c, se reconhecemos, é justo que apelemos para o Governo,
no sentido de que pelo menos as suas empresas ganhem bilhões
menos c não bilhões mais, a cada ano que ~assa.
O Sr. GDYIIII Rocha (MDB aparte?

SE) -

Permite V. Ex•. um

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com muito prazer, nobre Senador Gilvan Rocha
O Sr. GUYao Rocha (MDB- SE)- V. Ex•. traz à reflexão do
Senado um tema da maior importância: o lucro das empresas estatais.
com capital que, cm última análise, sai do bolso de todo o Brasil. A
diferenciação entre empresa estatal c empresa privada está, evidentemente, no lucro. O lucro de uma empresa privada fica com um
grupo, o lucro da empresa estatal, pelo menos cm teoria, deveria
ficar para todos. Faz muito bem V, Ex•. de reclamar a divisão do
bolo, que, pelos números apresentados por V, Ex•, já existe. Hoje o
Senado teve o grato prazer de receber o Professor Alberto Sabin, o
descobridor da vacina contra a paralisia infantil. Dizia-me ele, contristado, que o estado cm que se encontram as crianças brasileiras é
de desolação: quarenta c dois mil casos de poliomielite, pelos últimos
dados, de 1973 a 1974. Daí a utilidade do discurso de V. Ex•, para
mostrar a função social do lucro das empresas, que não é do. Governo, niio é de ninguém, a não ser do povo, c fazer com que o Governo
saia do seu estado de graça c entre no estado de crise que todos os
brasileiros estão vivendo.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Fico muito grato
pelo aparte de V. Ex• Quero dar conhecimento à Casa do balanço de
uma multinacional, que representa 21,8% da distribuição de pctró·
Ico, de combustível, cm nosso País, que é a Shell.
O lucro Uquido da Shell, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
alcançou 12%.'Estã aqui o balancete desta companhia.
O Sr. Vlrafllo Thon (ARENA - CE) - Permita-nos, nobre
Senador. Não é possível V. Ex• comparar uma companhia mera
distribuidora - como é a Shell - com uma companhia, como a
PETROBRÁS, que tem que ter despesas relativas à ampliação do
nosso parque de refino c, principalmente, de pesquisa c perfuração.
Com a ELETROBRÁS ocorre a mesma coisa. V. Ex• está aprazado
- como a nobre Oposição - para apresentar um esquema financeiro que permita à PETROBRÁS, à ELETROBRÁS, por exemplo
manter os programas mínimos necessários de energia para o désen. volvimcnto do País e não terem lucro nenhum.. Dbsemos aqui clara·
mente que, o ano passado, o lucro da ELETROIJRÁS, seus financiamentos obtidos somados todos eles a trezentos milhões de dólares, é que dão aquilo q uc é preciso investir este ano. Não é o total de
projetes, de programação aumentados este ano. 1:: o que precisa para
este ano de 1976. Se V. Ex•s descobrirem uma mágica, podem nos trazer. Não conhecemos nenhuma. Estâ convidada a Oposição para darnos suas luzes c· mostrar como li ·ELETRO.BRÁS, como a.
PETROBRÁS, que silo as duas .mais citadas, podem fazer os

investimentos no ano de 1976, tendo lucro muito pequeno cm 1975.
De algum lugar tem que sair o dinheiro. Mostrem-nos de onde
promana essa pcc11nia que gostaríamos de discutir as diferentes
alternativas. Não basta dizer. que o lucro está grande, que o lucro é·
demasiado na empresa estatal, que o lucro é de todos e não podia ser
tão grande assim c não mostrar como essas companhias podem
desempenhai' as suas funções - no caso da ELETROBRÁS,
asseguradora da energia necessária ao desenvolvimento do País; no.
caso da PETROBRÁS, assegurar com que os derivados do petróleo
e o petróleo fluam para o nosso desenvolvimento, seja com produção
nacional; seja com importação cm nível conveniente. V. Ex•s
prestariam o maior de todos os serviços a esta Pátria se arranjassem
isso que consideraríamos um~:ovo de_Colombo'::pescubram como c
o Governo receberá a idéia com toda satisfação. Como se investir
sem ter ihcro? Agora, se V. Ex•s disserem que esse lucro não é
colocado cm investimento, aí daríamos razão pela montagem era·
infra-estrutura cconômica do País- desafio qualquer contestaçãocolocado cm investimento, aí daríamos razão a V. Ex• Mas o lucro
anual dessas companhias responsáveis pela montagem da infraestrutura éconômica do País - desafio qualquer contestação somado àqueles outros empréstimos é lançado para cobrir as
necessidades mínimas de investimentos do ano seguinte. Isto não se
pode discutir. V. Ex•s podem alegar que está cara a tarifa por ·exemplo. Ótimo! Achamos também que está cara. V. Ex•s podem pedir a
diminuição da mesma. Ótimo! Diminuamo-la. Como, então, aportar
recursos 'à ELETROBRÃS? Aumentando os impostos? Recai em.
cima de todo mundo. Emitindo?· 1': a mesma coisa - taxação
indircta, desvalorização ainda maior da moeda.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador
Virgílio Távora, o que se discute aqui é o percentual de. lucro,
enquanto uns têm percentual de li%, outros têm de SS%. O problema é o percentual de lucro.
o Sr. Vlrafllo·T,,ora (ARENA- CE)- 1:: o lucro. Os invcs·
timentos, por exemplo, da ELETROBRÃS, no ano de 1976, consu-.
miram todo o lucro que ela teve e toda a possibilidade de procura de
meios de financiamento de outros órgãos e ainda sobrou um gap de
300 milhões de dólares, que estamos procurando completar. Isso é
curial, não se pod~; discutir.
·
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- 1': a política de fazer crescer o bolo.
O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA - CE) - Não é a política de
fazer crescer o bolo. V. Ex• .está, então, na política de estacionar o
País, estagnar o Pafs. E: outra coisa, dividir miséria.
O SR. A.GENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador
Virgílio Távora, reconheço a necessidade de a empresa crescer. Mas
acontece que o povo não tem condições de continuar a responder•.
pela empresa que cresce ...
O Sr. Vl11fllo T4Yora (ARENA -:- CE)- Nil.o é a empresa que
cresce, são os in.vcstimentos necessários que crescem.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador
Virgflio Távora, abrem-se os'jornais e lê-se q'ue os fndiccs de doen·
ças aumentam, que as psicoses, os traumas, em cidades como São
Paulo c Rio de Janeiro, a cada ano aumentam. Abrem-se os jornais
especializados c vê-se que a carência de alimentos é grande no País,
numa de11onstração de que o proletariado está sofrendo.
Então o que desejo com·este pronunciamento, nobre Senador, é
simplesmente que os lucros sejam menores, porque esses bilhões
saem do bolso do povo. Se reconhecemos que o povo está sofrido,·
que o povo está adoecendo, temos que reconhecer também que, por
importante que seja a empresa, muito mais importante é o homem. O
homem é o princípio, o meio e o fim. O homem é tudo. O dinheiro
deve ser instrumento do homem, nunca o homem um instrumento do
capital.
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA- CE)- A frase é bonita, mas o
que está crescendo silo as necessidades de investimento. Veja V. Ex•
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sadia - ouvimos tanto de seu ilustre colega de Bancada .....; sem uma.
medicina preventiva à altura? Como podemos ter crianças sadias sem.
saneamento? Saneamento presupõe o quê? Investimentos vultuosos.
De onde V. Ex• vai tirar os recursos Pílra estes investimentos vultu-·
osos? O problema todo é que a Nação é pobre, Já dissemos aqui
centenas de vezes: a mesa é grande e a toalha é curta. Precisamos crescer, crescer em energia, crescer em saneamento, crescer em ferrovias.
Todos os dias o eminente Senador Orestes Quércia reclama que estamos dando poucos recursos para as ferrovias; o seu eminente colega,
Senador Roberto Saturnino; reclama que precisamos subsidiar os
gêneros de primeira necessidade. Tudo ótimo, tese siinpaticíssima,
popularíssima. Agora, descubram de onde vem o dinheiro.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Virgflio
Távora, a medicina preventiva, na minha concepção, só será possível
se o povo puder ajudar, Se o homem tem poder aquisitivo, cerca a
famflia de conforto, de carinho, de assistência, Se ele não tem poder,
aquisitivo, então surge a prostituição, que vem da promiscuidade,
que nasce da pobreza. Pobreza, promiscuidade, prostituição -é um
só caminho.
O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)achará defuntos.

eum longo prazo que nos
e

O SR. AGENOR MARIA MDB - RN) - ... um caminho
árduo- pobreza, promiscuidade, prostituição.
O que mais tem crescido· neste País, Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores, é a prostituição. Tem crescido ce tal maneira que a gente fica
alarmado. Os valores morais, éticos, valores intrínsecos no homem,
estão desaparecendo. A cada dia que se passa nós nos tornamos mais'
materialistas, numa corrida para o desconhecido.
A sociedade se firma e se afirma no conceito de fé e de famflia.
Sem fé, sem família, a sociedade caminha para o caos. Pois bem, a
sociedade de consumo brasileira está prostituindo esta Nação. Por
quê? Pela ganância indiscriminada de meia dúzia que se locupleta do
suor do trabalhador brasileiro, através de juros cada dia mais cscorchantes. Por que. não se contém esse crediário? Por que não se disCiplina esse crediário? Nós não reconhecemos que o nosso .povo não
está preparado para o crediário que temos? Reconhecemos, mas não
disciplinamos o crediário, por quê? Que monstro é esse que não se
pode tocar?
Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é necessário que se compre:
end~~o, úido tem um limite, o limite do possível, mas agora precisamos
frear muitas coisas.
O ano passado eu dizia, desta tribuna, que era necessário que o
Governo estbelecesse critérios e disciplina para o nosso crcdiário; crediário indisciplinado, crediário desordenado, crediário que vem enriquecendo a indústria automobilística, crediário que vem enriquecendo a indústria de eletrodomésticos, cm detrimento do próprio
comércio tradicional brasileiro. Sim, em detrimento do próprio
comércio tradici.:mal brasileiro. O crédito é fácil e vasto, na aquisição
do veículo individual e o prazo é longo. Aí eu me pergunto: por que
36 meses para a compra de um carro de passeio, um carro individual?
Para vender o carro! Mas nem pode usar quem o compra c' nem o
Brasil está podendo pagar o petróleo que importa. Que paradoxo,
Sr. Presidente! Aumentar a produção de veículos individuais, neste
País, quando nem o povo pode comprar, a não ser num crcdiârio
desordenado e indisciplinado, nem a Nação pode arcar, a cada dia,
com o ónus do petróleo corroendo as nossas divisas c prejudicando,
demasiadamente, a Nação! Por que não se contém? Eu me pergunto;'
por quê?
O problema dos juros é indisciplinado, também, da mesma
maneira. Se saio daqui, agora, e vou comprar um ar condicionado
para o meu lazer, um TV colorido para embelezar a minha sala c:
levar o tecnicolor para dentro de minha casa, pagarei o mesmo juro
que o infeliz que compra um caminhão para trabalhar em cima dele.
Por que, Sr. Presidente, Sr~. Senadores, esta igualdade cm tamanhas
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desigualdades? Onde está o interesse do Governo cm propiciar, cn
ajudar, cm ·estimular o trabalho, se as obrigações de juros são as
mesmas daquele que compra o caminhão para aquele que compra o
ar condicionado?
No ano passado pedi, aqui, ao Governo, c existe um projete
nesse sentido, mas até hoje continua circulando c tenho a impressão
de que ele não será aprovado.
No ano passado, eu dizia desta tribuna: precisamos de legislação diferenciada para este País. Somos cinco Regiões díspares. O
Sul totalmente diferente do Norte, como c Nordeste é totalmente diferente do Centro-Oeste. Se é diferente, por que uma só legislação,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para esse Continente que se chama
Brasil?
·
O próprio Governo reconhece a diferença, pois na fixação dos
salários ele fi"a, verticalmente, de cima para bai"o, reconhecendo a
diferença que há de uma para outra Região.
O minerador, em Minas Gerais, se for transferido para trabalhar em minas no Rio Grande do Norte, ele vai ganhar 33% a
menos dentro do mesmo Pais, porque o Governo reconhece a
diferença do CC:ritro-Oestc do Sul, ao Sudeste para o Nordeste e
Norte.
Pedi legislação diferenciada, e até agora continuamos à mercê
de uma só legislação, legislação una para cinco Regiões completa·
mente diferentes.
~cconheço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que quem trabalha
não precisa de paternalismo; quem trabalha não precisa de esmola;
quem trabalha não necessita de nada a não ser de leis, que possam,
realmente, defender o trabalho, o trabalhador, a produção e o operário. Porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o homem trabalhando
e com o seu suor derramado, a cada dia vivendo pior, ele termina perdendo o amor pelo labor, pois ninguém é obrigado a ter amor pelo
que nãq presta. Repito: desde o ano passado que digo, desta tribuna:
o povo precisa de leis, leis que a~scgurcm àqueles que trabalham a
garantia de, trabalhando, poder viver às suas custas.
Porque, Sr. Presidente e Srs, Senadores, nada é mais nobre e
mais digno do que a pessoa dizer: sou pobre, mas vivo às minhas
custas, às custas do meu labor. Isto é muito bonito, isto é lindo, e o
que motiva o homem para o trabalho é ele ter este direito, ter este orgulho de dizer: vivo às minhas custas.
Mas Sr. Presidente c Srs. Senadores, gosto muito de usar isto
para ilustrar os meus pronunciamentos: no Brasil, o servente de pedreiro, o pedreiro c o engenheiro, todos três são indispensáveis à
comunidade, são indispensáveis porque o trabillho do engenheiro e
do pedreiro jamais será feito sem o do servente, conseqUentemente é
indispensável o trabalho daquele servente.
E o que acontece? Na minha Região, o engenheiro enche a barriga, o servente passa fome. Por quê, se o trabalho do servente é tão
necessário quanto o trabalho do engenheiro? Por que um come e
ouiro ·fica com fome? Não, é necessário, Sr. Presidente e Srs. Seitadores, que se dê ao trabalho a segurança de com ele o homem poder
viver às custas do seu labor. Só assim, o homem passa a ter, a cada
dia, mais amor pelo trabalho.
Desde o ano passado que peço, desta tribuna, justamente isso.
Reconheço as dificuldades do Governo, mas se existe lucros a~tronô
micos nas empresas estatais - os lucros estão .ar- vamos fazer P~!
onde este lucro seja menor um pouco. Não quero que acabe o lucro,
não; apenas seja um pouco menos, em bcnetlcio daqueles que não
estão tendo nada.
O Sr. Mattos Leio (ARENA
aparte?

~

PR) - Permite V. Ex• um,

O SR. AGENOR MARIA (MPB - RN) - Senador MattOSi
Leão, com o maior prazer.
O Sr. Mattos Leio (ARENA -PR)- Eminente Senador Agcnor Maria, estou ouvindo com atenção o seu pronunciamento. V.
Ex• fala em desequillbrio setorial, em salários mínimos diferentes cm
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grandes e médias cidades, mas especialmente para o trabalhador convir que, realmente, é um imposto muito pesado, muito oneroso.
rural, cm todo o Brasil. V. E.l:• há de convir que a aposentadoria ao Mas, acho bom, aprovo a medida, bati palmas ao Governo.
Mas o problema ao qual me refiro, hoje, é o das empresas
trabalhador rural foi um dos grandes bcnef!cios que este Governo
trouxe a todos os trabalhadores rurais da Naçlo brasileira. O Go- estatais. O que digo, nobre Senador, é que o lucro, veja V. Ex•, algo
verno do Presidente Ernesto Geisel não tem poupado esforços para absurdo. O lucro de trezentos c cinqUenta e um milhões, cm 1971, foi
atender, principalmente, ao homem do campo. O desequillbrio se- para trés bilhões, oitocentos c oitenta e trés mil, cm 1975. Refiro-me
torial lamentavelmente. existe hA muito tempo no Brasil - desde é ao lucro, que considero astronómico.
que existe praticamente esta Naçlo- então, V. Ex• hAde: convir coA minha presença na tribuna é, simplesmente, para ver consigo
migo, que é problema de: terra, de fertilidade de terra. Ainda há pou- sensibilizar o Governo, fazendo ver que os serviços estilo cada dia
cos dias, V, Ex• visitou, por exemplo, o nosso Estado, o modesto Es- maio caros e já nilo onera mais o homem, o homem endivida-se atratado do ParanA, c viu a fertilidade da tcmt paranaensc:. Seria ótimo o vés dele, porque o comerciante, o industrial têm de onde tirar a sua
Brasil se tivesse a mesma fertilidade no Nordeste, entretanto não tem. corrciazinha, mas o outro não tem e fica, a cada dia, mais onerado,
O SR. ACE.'IIOR MARIA (MOB- RN)- Em se plantando, mais sacrificado. Meu apelo, desta tribuna, é no sentido de: o Governo conter, um pouco, o lucro excessivo das empresas estatais. Essa a
dA!
razilo
da presença na tribuna, trazendo esses números que servem
O Sr. Manos Ldo (ARENA - PR) - ~ evidente que o povo
nordestino sofre mais que o povo purunaensc, cu reconheço, mas o muito bem de corolãrio à cxposiçlo que ora estou fazendo.
Posso afirm:r ao SCnhor Presidente: c aos nobres Srs. SeGoverno est! procurando atender; o Governo não estA poupando esnadores
que, na minha Região, está havendo uma proletarização tofoi'ÇOJ para atender, justamente, a essa rcgiilo mais sofrida, mais
c:astigada. V. Ex• hA de convir conosco. E, principalmente, ressalto: tal do pequeno r. médio agricultor. O pequeno c médio comércio da
:aposentadoria 110 trabalhador rural: as leis sociais criadas pelo atu1sl minha Região está empobrecendo a olhos vistos.
Go\'Crno do Presidente Gciscl c, também, pelo Presidente Mécidi,
O Sr. Manos Leio (ARENA - PR) - Permite V. Ex• um
principalmente pelo Presidente Gciscl, V, Ex• há de convir que trou- aparte:?
xe grandes bcneiTcios ao trabalhador do campo.
O SR. ACENOR MARIA (MDB- RN)- Para V, Ex• ter
O SR. ACENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Manos uma idéia, Senador Mattos Lclo, ...
Ldo, fico grato pelo aparte, porque é uma demonstraçlo de que V.
O Sr. Manos Leio (ARENA- PR)- V. Ex• me permite?
Ex• cslá prestando atençlo 110 meu pronunciamento. Fico muito graO SR, ACENOR MARIA (MDB - RN) - Só concluindo,
to. E sobre o problema da diferença: por que:, na hora do direito o
aqui,
o meu raciocínio. O homem sai de casa, ele não leva dinheiro
Governo nos acha diferentes, c: na hora da obrigação nos iguala?
lndaso, Senador Mattos Lclo, porque: hA regiões, no Nordeste, nas para comprar um quilo de carne, ele não acha quem venda fiado
quais o homem roda 300 km sem ver um palmo de asfalto; existe aquele quilo de carne, mas ele chega em casa com um rádio de pilha,
rcgilo, no Nordeste:, em que: o carro fica ilhado durante trés a quatro achou quem o vendesse. E acha quem venda, com uma facilidade
meses, mu a cota rodoviflria do paulista ou do paranacnse é imposta assombrosa, esse rádio. Quando ele: recebe o dinheiro o seu compromisso é mais com o rádio de pilha do que com a carne, porque
ao homem lfl do Nordeste.
com a carne ele nilo achou a quem comprar fiado e com o rádio de piO Sr. Manosl.do (ARENA -PR)- V. Ex• me permite um lha ele: achou.
aparte, só para completar o que disse antes?
Silo essas considerações que estou tecendo, da tribuna, para que
o
Governo
analise e possa chegar à conclusão que cu já cheguei: se a
O SR. ACENO R MAJUA (MDB- RN)- Permita-me conclusociedade de consumo, no Brasil, continuar, desordenadamente,
ir o pensamento, depois concederei o aparte: a V. Ex•
com esse crediário monstruoso, nós vamos, a cada dia que se passa,
O Sr. Manosl..do (ARENA- PR)- Pois nilo,cu aguardarei.
para uma situação mais dificil. Se o lucro das estatais, a cada ano, doO SR. ACENOR MAJUA (MDB- RN)- Enlào, o problema brar cm bilhões, ai eu me pergunto: a continuar da maneira que vai,
para onde: seremos arrastados?
1: este: nu hora do direito, o Nordeste, e o Norte silo diferentes, na hoPorque, nobre Senador Mattos Leilo - vou conceder agora
ra das obrigações nos igualam. A cota rodoviária é a mesma, no Sul e
no Nordeste, Viajei por todo o Sul e verifiquei que: hA asfalto por to- mesmo o aparte a V. Ex•- niio hã milagres, o milagre quem faz soda parte; IA nós não temos, cm vArias regiões, mas a cota rodoviária é mos nós. Existe um provérbio em minha terra que: diz:" Quem planta
a mesma; o percentual das obrigações tributArias c: sociai' são as mes- vento, colhe tempestade"; c posso afirmar a V. Ex• que: estilo planmas. Por que, então, na hora do direito, somos diferentes, na hora tando tanto vento, que a tempestade que vem por ai, talvez, ninguém
possa colher.
das obrigações nos igualnm?
Com o maior prazer, ouvirei V. Ex•
V. Ex• tem que convir, nobre Senador, que se somos diferentes
O Sr. Manos Leio (ARENA - PR) - Nobre Senador Agenor
para termos os direitos, logicamente somos diferentes para termos
obrigações. Este: 1: o meu ponto de: vista. Ainda hã mais o problema Maria, na verdade: V, Ex• há de convir mais uma vez comigo, V. Ex•
das reformas no campo social, jA elaborado pelo Senhor Presidente falou que os habitantes da Regiilo que V. Ex• tilo bem representa
Ernesto Geisel; no caso da aposentadoria do homem do campo, nesta Casa, do seu Estado, principáJménte, têm obrigações, mas não
confesso a V. Ex• que passamos a sofrer um tributo de meio por cen- têm os mesmos direitos dos habitantes de outros Estados, printo do FUNRURAL, que já está em 2,5%. ~ um tributo que se paga cipalmente do Sul e do Sudeste. Não concordo com V. Ex• Na verad nlorem, sobrecarregando a materia-prima na mão do homem do dade, os direitos e obrigações são idênticos. Hã o desequillbrio setocampo. O Governo arrecada soma astronómica; portanto, o Gover- rial, como já disse, por questões até naturais.
no não estâ dando aposentadoria de graça, está recolhendo, entre os
O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- Mas como os direi·
milhões de agricultores brasileiros, um tributo para pagar essa tos silo idênticos e o salário é diferente?
aposentadoria.
O Sr. Mattos Leio (ARENA - PR)- Silo todos iguais. Não
O Sr. Manos Leio (ARENA- PR)-~ evidente que tem que
hã obrigações e direitos diferentes de Sul, Norte ou Nordeste. Devo
arrecadar para pagar.
dizer a V. Ex• que, P"Porcionalmente, o Norte ou Nordeste, talvez,
O SR. ACENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• fala como se: tenham maior quilomcftagem de estradas asfaltadas do que.o Sul.
estives~e dando de graça, quando não está. ~ um tributo, aliás, cnrlsV. Ex• diz que: existem estradas, no seu Estado, que estilo, pra·
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-429ticamcntc, intransitáveis. Existem estradas no Paranâ, cm Santa Ca·
de Mato Grosso, por .exemplo, é riqulssimo. EstA havendo mesmo
tarina, no Rio Grande do Sul, lamcntavclmcntc, que também, em
uma migraÇllo do Norte/Nordeste: para o Estado do Mato Gro~~o.
época de chuvas, ficam praticamente: intransitãvc:is, porque: silo es·
que é um Estado riqulssimo cm terras ubé:rrimas c !Crteis.
Iradas de barro. E V. Ex• poderá notar que os Estados do Sul silo
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nilo me refiro à
grandes produtores agrlcolas c:, As vezes, hã dificuldade: para o
produção
por extensilo, refiro-me à produçilo por Arca; refiro-me à
escoamento da própria safra agrlcola, de soja, de cate, de trigo,
causando, cvidcntcmc:ntc, grandes prejuízos à Nação c, espccialmcn· produtividade. O sisai, o Sudeste nilo o produz; o algodilo fibroso
também nilo, e jamais produzirA.
te, ao agricultor, ao homem do campo. Vê V, Ex• que não hã difercn·
ciação. O Governo estA procurando atender, dentro do posslvel, mas
O Sr. Matt01Ldo(ARENA- PR)- Principalmente o seridó!
há aquilo que é humanamente imposslvcl, diante da conjuntura na·
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Nilo produz por
clonai c internacional da crise cm que vivemos, pois V. Ex• bem sabe uma questão ecológica, climâtica.
da crise do petróleo que assolou a todo o mundo. Entilo, nilo hã c:ssc
O Nordeste exportou, em 1975, 900 milhões de dólares. O que
desequiHbrio; nilo concordo com V. Ex•. quando V. Ex• diz que: há
hã com a minha regiilo é o seguinte: na hora de C:.\portar u suu mu·
um descquiHbrio enorme. Hã o problema, evidentemente, de:
téria·prima, sofre as barreiras alfandegArias do mundo todo c:, nu
fertilidade de terra, de maior ou menor produção, de maior ou
hora de comprar, compra do Sudeste, pagando três vezes mais curo.
menor riqueza da própria região, mas não que: o Governo seja
Um Volkswagem, por exemplo, poder·sc:·iu comprar na Alemanha,
culpado por isso, muito pelo contrArio, o Norte ou Nordeste tem
pagando três vezes mais barato! Nós somos roubados quando
incentivos, uma série de bencficios que o Sul não tem, uma série: de:
vendemos para o exterior, c: somos manietados, sugados e explora·
órgãos, como a SUDENE c: a SUDAM, organizados unicamente
dos quando compramos no Sudeste do Pais - silo esses os pro·
para o atendimento dessas regiões menos favorecidas pela sorte. blc:mas. O Nordeste nilo vive: c: nunca viveu de: esmolas, porque ele
Grato a V. Ex•
produz. Nilo é um peso morto neste Pais- ele produz e tem riquezas
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Nobre Senador
imensas, potenciais extraordinários. O problema é que o Nordeste
Mattos Lei!o, quero apelar para a sua inteligência c: para a sua sensi·
continua sendo um filho esquecido ...
bilidadc. V. Ex• reconhece que as regiões brasileiras silo diferentes.
Silo cinco regiões completamente dispares. O que eu peço, então, silo
O Sr. Ora.lr Becker (ARENA - SC) - Permite V. E.'' um
legislações diferenciadas, porque não tem sentido uma só legislação nparte?
para esse Pais-Continente; o que não é justo uma legislação que sirva
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Peço entilo, que
ao Sul ser imposta ao Norte e ao Nordeste.
V. Ex•. nobre: Senador Mnuos Leilo, me aponte: alguma medida que
O Sr. Matt01 Ldo (ARENA- PR)- Quiséramos, nós do Sul, não seja em termos paliativos. Paro V. Ex• ter uma idéia, a Ponte
nobre Senador Agenor Ma ria, ter a mesma legislação que beneficia o Rio-Nitc:rói, construldn num Estado, custou o orçamento da
Norte e ao Nordeste que beneficiasse também o Sul. Nós não temos SUDENE durante doze anos, orçamento este que é para 14 E.~tudos
incentivos, não temos SUDENE c SUDAM, não temos uma série de -repito- um só Estado levou todo o orçamento do SUDENE, rcs·
atendimentos do Governo como têm o Norte e o Nordeste. AliAs, ponsâvc:l pelo dc:sc:nvolvimento do Nordeste:!
merecidamente, porque deveria ter muito mais ainda. Nisto, con·
~ com o maior prazer que: concedo o aparte ao nobre Senador
cordo com V. Ex•
Otair Bcckc:r.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Mattos
O Sr. Oralr Beckrr (ARENA - SC) - Eminente Senndor
Lei!o, 70% do crédito neste Pais estA concentrado no Sudeste; 70% do Agenor Maria, causa·me surpresa alguns aspectos do seu pronuncio·
mercado consumidor está no Sudeste. Todo mundo estA vindo para mento, c: o comportamento da Bancada de V. Ex• nesta Casa. Ei·los:
cá. São Paulo e Rio de Janeiro são megalópolcs hoje, pois da migra· há poucos dias, o eminente: Uder Franco Montoro comunicnva 11
ção deste Pais, 90% vai para São Paulo e Rio de Janeiro, criando Casa c: 11 Nação que: o Modelo de: Desc:nvolvimenlo Económico pre·
uma situação altamente prejudicial e perigosa, porque não temos conizado pelo eminente: Senador Roberto Saturnino, seria levado 11
condições de manter a estrutura de saneamento, rede escolar, e edu- alto considc:raçilo do Instituto Pedroso Horta pura uma análise c
cação, enfim, nestas cidades, com essa população astronómica que, a para a formalização do modc:Jo de desenvolvimento deste Pais.
cada dia que passa, aumenta mais.
Todos sabemos que S. Ex•,'o eminente: Senador Roberto Soturnino,
Por quê? Justamente pela desigualdade: se o povo vem todo pa· preconiza, - o que cu endosso neste momc:nlo c: já dito pelo nobre
ra São Paulo e Rio de Janeiro é porque aqui é melhor. Se houvesse Líder Petrónio Portella - um modelo socializante:, neste Pais. E,
um equilrbrio, a migração seria equilibrada, mas o desequiUbrio da hoje, V. Ex• aqui comparece, desta tribuna e foz severas acusações
migração brasileira prova que há desequil!brio entre as regiões. Se aos a~tronómicos lucros que: as empresas estatais estão a usufruir!
90% das correntes migratórias se dirigem para São Paulo, Rio de Mas, vou adiante:, eminente Senador. V. Ex• sabe - nilo posso
precisar exatamc:ntc- mas sabe, que também a nobre: Bancada do
Janeiro, é porque...
MDB tem feito, aqui, como que em coro, um apelo no sentido de se
O Sr. Matt01 Leio (ARENA - PR) - Mas, nobre Senador fazer racionamento neste: Pais. Estranho que, até agora, esta
Agenor Maria, o descquil!brio é natural, é da própria terra. Não é· Bancada não tenha apresentado uma sugestão - que aliás contaria
culpa do Governo como V. Ex• quer apontar e dizer. e: da própria com o meu irrestrito apoio - para que: nós, Senadores, déssemos o
terra! Porque a terra do Nordeste produz menos que a do Sul, o exemplo, começando por nós a economia de gasolina. V. Ex• disse
Governo tem criado diversos órgãos para eliminar estas diferenças.
há pouco que: no Nordeste: um engenheiro se alimenta e o servente,
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - O problema aqui não. Então, seria o caso, eminente Senador Agenor Maria, de nós
não é de produção. Confesso a V. Ex• que a produtividade da mamo· Senadores passarmos a receber os vencimentos de um Vereador. No
na do Nordeste é maior do que a do Sul. O teor do óleo da mamona que: tange Aprevidência social para o homem do campo, quero aprenosso é melhor porque as nossas terras servem mais para esse tipo de sentar um dado a V. Ex•: no meu Estado de: Santa Catarina, o
cultivo.
FUNRURAL, órgão do Ministério da Previdência e Assistência
·
Social
deste Pais, aplica, em benellcios para os seus filiados, o dobro
O Sr. Mattos Leio (ARENA - PR) - Mas, nobre Senador
do
que
naquele Estado se arrecada. E ainda mais, lá são feitos invcs·
Agenor Maria, não é produção apenas de um produto agrlcola, é a·
timentos
extraordinários em hospitais, convênios e "ostos de saúde.
produção de diversos produtos agrlcolas! Inclusive, produtos da
'pauta de ·exportação como o café, a soja, o trigo tão necessários para
sermos auto-suficientes. O Sul produz mais esses produtos. O Estado

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Otuir
Becker, eu não censurei, aqui, o FUNRURAL. Não!
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-430O que respondi ao Senador Mattos Leão é que pagamos um tributo para termos direito a ele. Isto foi o que respondi- repito.
Quant~ ao problema do salário do servente, o que estou afir·
mando é que - e se ele comesse cu não o afirmaria - o que ele
ganha não dá para comer. A diferença é muito grande entre uma
coisa e outra!
Sr. Presidente e Srs. Senadores, concluirei, dando conhecimento
à Casa, mais uma vez, que me preocupa quando o Governo quer
conter a alta do custo de vida, s~m ele próprio dar o bom exemplo.
As tarifas aumentam, e o Governo quer conter o custo de vida!
Se o Governo quiser conter o custo de vida, ele deve ser o
primeiro a dar o bom exemplo; deve ser o primeiro a comandar essa
contenção! Caso conirário, jamais poderemos conter o custo de vida.
Se o Governo, através de tributação cada dia mais violenta; se o
Governo através de taxas e mais taxas e de serviços, cada vez mais
caros como pode conter o custo de vida? ·
De forma que fica o meu apelo, para que essas empresas estatais
passem a ganhar, ao invés de bilhões, pelo menos, milhões, c o povo
brasileiro, esses assalariados, proletariado, e funcionários possam
realmente arcar com o ónus de um serviço mais caro.
Agradeço a deferência da Casa c permito-me pedir a Deus, nesta
oportunidade, que clareie e ilumine a consciência ilaqúelcs que real~

mente precisam sentir de perto que o homem não deve ser instrumento do capital, mas sim, o capital deve ser instrumento do homem.
Era o que tinha a dizer, muito obrigado. (Muito bem! Palmas. o·
orador é cumprimentado.)

DOCUMENTO A· QUE SE REFERE O SR. AGENOR
MARIA, EM SEU DISCURSO:
MATtRIAS-PRIMAS DE ORIGEM
VEGETAL- EXPORTAÇÃO
(Toneladas)
1970
1971
1972
1973

69.871
156.893
253.909
209.219

Trtulos Protestados
Quantidade
1970
1971
1972
1973

579.425
754.150
855.454
925.428

Valor Cr$
671.1ÚOOO
1.089.426.000
1.631.501.000
1.574. I I 7.000

1975
Cia. Siderúrgica Nacional ..
Vale do Rio Doce .............. : . .. , ..... .
Banco do Brasil S/A ......
ELETROBRÁS ...............
PETROBRÁS ........................... .
Total ......................... ·...... .
oo . . . . . . . . . . . . . . .

00

...

00

........

..

00 . . . . . . . . . .

.

4.980.275 Dívida Externa Líquida
8.099.891 USS 18,000.00 X 9,070
23.012.169
24.329.036
28.386.76 I CrS I 63.260.000- Dívida Líquida Externa
88.808.132Cr$ 88.808.132- Património Liquido
CrS 74.451.868- Déficit

1971

Cia. Siderúrgica Nacional .................. .
Vale do Rio Doce ........................ .
Banco do Brasil S/ A ...................... ,
ELETROBRÁS .......................... .
PETROBRÃS ........................... .
Total .••.•••.•••.•••••.•••••••.••••••

1.354.037 Dívida Externa Líquida
1.799.715 USS4,875.6x5,635
4.616.196
6.436.242
6.973.439CrS 27.474.006- Dívida Líquida Externa
21.179.629CrS 21.179.629- Património Liquido
CrS 06.294.377- Déficit

1972
Cia Siderúrgica Nacional ...
Vale do Rio Doce ................... , .... .
Banco do Brasil S/ A
ELETROBRÁS ........................ , ..
PETROBRÃS : . ........................ .
Total ••••••• ,, •.••.••••••••.•••••••••
00

00.

00.

•••

oo . .

00

00

••••

....

00

00

00

•

....

.

1.583.846Dívida Externa Líquida
2.697.593 USS 5,338.0x 6,192
7.884.156
8.574.513
10.127.667CrS 33.052.896- Dívida Líquida Externa
30.867.775CrS 30.867.775- Património Ll~juido ·
CrS 02.185.121- Déficit

I

!

~

t·

1973
Cia. Siderúrgica Nacional .................. .
Vale do Rio Doce ................. , ... , , , .
Banco do Brasil S/A ..........
ELETROBRÃS ................... , ... , , , ,
PETROBRÃS ................ , ...... , ... .
Total •.••.••• , •.•• , ••.• , • , •••••• , ••••
00,

<i

...

,

••••••

2.147.802Dfvida Externa Líquida
3,881.482 USS 6,154.5 X 6,220
10.453.157
11. 775.820CrS 38.280,990
13.043.907
41.302.168CrS 41.302.168- Património Liquido
CrS 38.280.990- Dívida Liquida Externa
Cr$ 03.021.178- Superávit

!,
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3.034.891 Dívida Externa Líquida
5.048.087 US$ 11,913.7 X 7,435 .
16.337.162
•
15.550.610
18.807 .360CrS 88.578.359- Dívida Líquida Externa
58.778.110CrS 58.778.110 - Patrimônio Ll_quido
CrS 29.800.249- Déficit

Cia. Siderúrgica Nacional .................. .
'vale do Rio Doce ........................ .
Banco do Brasil S/A ....................... .
ELETROBRÃS .•.........................
PETROBRÃS ........................... .
·Total •.•••••••••••••.•••••••••.•••.••

Exportaçio Minério de Ferro

Allet!
1970 ••••••• o' •••••••••••••
1971
1972
1973
1974
1975 aproximadamente
00

000

00

O I

00

O 00

O

I

00

00

00

••••••••••• o ••••••••••

......................
.······. ······ ........
••• o.

Quantidade
(t)

ValorFOB

28.061.393
31.020.373
30.512.459
44.962.858

209.652.388
137.327.342
231.707.060
362.810.856
571.159.038
850.000.000

59.439.4~1

89.000.000

(USS)

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro 1975.
Oados 1975 -Jornal O Globo:- 8·1-76
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Itamar Franco, como L!der.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Como Lldcr,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Desejo trazer ao conhecimento da Casa que o ilustre Deputado
Hélio de Almeida, ex-Ministro da Viação e Obras Públicas, acaba de
apresentar à Câmara dos Deputados, pedindo que fosse encaminha·
da ao Senado Federal, uma proposta de delegação legislativa para
criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, assinada por 158
Deputados - c é bom que se frise, Sr. Presidente, tior cinco Vic~
Llderes da Aliança Renovadora Nacional- mostrando 9ue o dese19
de criação daquele órgão não pertence a este ou aquele partido, mas
~ um desejo da classe politica.
Nesta proposta de delegação legislativa, Sr. Prtsidente, diz o
eminc.1te Deputado Hélio de Almeida:
PROPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA
Pro]~& delesaçio de poderei ao Presidente da Repdbllca
para elaboraçio de lei, criando o MlnlatErlo da Ciência e
Tecnoloafa e determinando outru proYidênc:laa.

Senhor Presidente do Senado Federal:
Propomos, nos termos do art. 52 da Constituição·
Federal, sejam delegados ao Presidente da República poderes
para elaboração de lei, criando o Ministério da Ciência e
Tecnologia e determinando outras providências.
A lei delegada deverá:
I. Criar, subordinados ao Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT - como órgãos de assessoramento do
respectivo Ministro, os seguintes Conselhos:
a) Conselho Nacional de Ciência;
b) Conselho Nacional de Tecnologia;
2. Integrar na estrutura do MCT os órgãos atualmente
existentes na área de ciência e tecnologia;
3. Instituir no MCT uma Coordenação-Geral destina·
da a orientar as atividades desenvolvidas pelo próprio Ministério e demais setores e entidades da Administração Pública
Federal, no c11mpo de ciência e tecnologia;

4. Criar, em cada Pasta, uma Coordenação de Ciência e
Tecnologia, cujas atividades. ficarão sujeitas à orientação da
·Coordenação-Geral;
S. Assegurar que as empresas públicas e sociedades de
economia mista observarão, na área especifica de ciência e
tecnologia, a orientação da Coordenação do Ministério a que
estejam vinculadas;
6. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da
promulgação da lei delegada, para sua regulamentação pelo
Poder Executivo .
J ustlficaçio

A idéia da lei delegaaa que ora temos cm vista seja elaiborada pelo Exm~ Senhor Presidente' da República decorre
da necessidade, a cada dia mais imperiosa, de criarmos, na cs·
trutura do Poder Executivo, um Ministério que se incumba
exclusivamente dos problemas do desenvolvimento tecnológico e científico no Brasil c seja, ao mesmo tempo, coordenador-geral de todas as atividades nas referidas áreas, evitandose, com a centralização dos programas e metas de ação, a dis·
persão e o desencontro de esforços que, na atualidade, res·
pendem, em grande parte, pela lentidão do nosso progresso
nesses setores tão vitais para qualquer Nação que aspire
desenvolver-se, ou, pelo menos, não se distanciar demasia·
.da mente, cm· termos de ciência e tecnologia, dos Palses mais
desenvolvidos. Em face de a iniciativa de leis como a ora prc·
conizada estar reservada exclusivamente à açilo do Presidente
da República, em decorrência do que dispõe o item II do art.
57 da Constituição Federal, tanto não impede que movimen·
temos os mecanismos legais adequados, cm que se incluem as
soluções constitucionais, a fim de que se estimule quem de
competência à tarefa de elaboração legislativa considerada
necessária e indispensável à defesa de legltimos interesses da
Nação e do povo.
·
E a utilização da lei delegada, se bem que novidade sob o
'império da Constituição de 1967, não se diz entre nós método
·inusitado de legislar, eis que, em 1962, em face da previsão
constante da Eemenda Constitucional n~ 4, de 1962 (Ato
Adicional), foi aberta a permissão para se legislar por meió
de lei delegada, o que foi feito pela Lei Complementar n~ I,
de que resultou a edição de tI leis delegadas regulando as
mais diversas c importantes medidas, entre as quais deve ser
·referida a da intervenção no domlnio económico, com o objc·
ti vo de assegurar a livre distribuição de mercadorias e ser·
viços essenciais ao consumo e uso do povo, legislada pela Lei
Delegada n~ 4. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, no entanto,
ein "Comentários à Constituição Brasileira", nos dá noticia
de que a prática de legislar por delegação é bem mais antiga,
assinalando que, "já em 1918", Araújo Castro denunciava a
ocorrência da delegação legislativa, afirmando que "as mais
importantes reformas tilm sido feitas pelo Executivo, em
virtude de autorização legislativa" (vol. 2, p. 11, 1974).
Voltando a<.> objetivo da presente proposta, podemos
dizer que a necessidade da criação de um Ministério que se
'dedique exclusivamente nos problemas e ao desenvolvimento
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susado interesse que o Governo Federal vem demonstrando
atualmente pelo sctor, como está expresso na fala do Minis·
tro João Paulo dos Reis Velloso, por ocasião do lançamento
do 11 Plano Básico de Desenvolvimento Ceintífico c Técnoló·
gico, quando dirigia S. Ex•. ao Exm9, Sr. Presidente da Repú·
blica as seguintes palavras:
"O lançamento, pelo Governo de Vossa Excelência,
Senhor Presidente, deste 11 Plano Básico de Dcscnvol·
vimcnto Çient!fico c Tecnológico (PBDCT), com dis·
pêndios previstos, no período 1975/77. de quase Cr$ 23
bilhões - preços de 1975 (isto é, o correspondente a
USS 2,5 bilhões), significa, antes de tudo, que ciência c
tecnologia s3o realmente coisa importante, no Brasil.
r: só lembrar que o próprio PND previa aquele valor
para um período de 5 anos, até 1979.
A média de dispêndios, no 11 PBDCT, é pois, de Cr$
5,8 bilhões por ano. A do I PBDCT (também a preços de
1975) situou-se cm Cr$ 3,8 bilhões anuais. E em 1968 o
programa de ciência c tecnologia era cerca de Cr$ 200 a
CrS 300 milhões anuais (ainda a preÇos de 1975).
Vale lembrar que, cm campo muito próximo, está
sendo implementado ainda o Plano Nacional de Pós-Gra·
duaçào, com aplicações, no período 1975/77, de Cr$ 3,7
bilhões.
A orientação básica do 11 PBDCT é transformar a
ciência c tecnologia cm força motora do processo de de·
scnvolvimcnto c modernização do País, industrial, económica c socialmente. Trata-se, não de expandir um sctor,
mas de impulsionar uma nova fonte de dinamismo c
transformação, a serviço dos objctivos da sociedade."
Esse esforço do Governo Federal, que eclode da sensata
c in:~fastávcl conclusão de que o desenvolvimento sócio-económico de uma Nação está indissoluvelmente atrelado ao
progresso que venha a alcançar nos terrenos da ciência c tecnologia, torna mais evidente a necessidade da instituição de
Jm órgão que centralize c coordene as atividadcs de pesquisa
c de desenvolvimento tecnológico, como se tem feito cm
outros países, de que silo exemplo: a Alemanha - Ministério
da Pesquisa Cientifica; a Inglaterra- Ministério da Pesquisa
Científica, com uma verba anual de 900 milhões de libras
esterlinas; a lndia, com o seu Ministério das Pesquisas c tendo milhares de pesquisadores dedicados ao sctor da energia
nuclear, c o Egito com o seu Ministério da Ciência c Tecnolo·
gia.
1: de ser lembrado, ao ensejo, que a criação de um Ministério da Ciência c Tecnologia seria medida consectária de
existente previsão legal cm que estilo expressos os objctivos
de intensific:~ção das atividades de ciência c tecnologia.
A conclusão rctro afora da seguinte disposição:
"As iniciativas e providências que contribuam para o
estimulo c intensificação das atividadcs de ciência c tecnologia serão objcto de Coordenação com o propósito de
acelerar o desenvolvimento nacional através da crescente
participação do País no progresso científico e tecnológico" (grifos nossos - Decreto-Lei n9 200, de 25-2-76,
art. 155).
E a precedente previsão legal nilo se tem tornado, ao
longo dos seus nove anos de vida, mais do que manifestação
de intenção, justamente porque falta, aos objetivos da previs·
ta coordenação, um órgão de cúpula, autónomo, da estatura
de um ministério, capaz de tornar realidade aquela cxpcctati·
va.
No Brasil a entidade mais expressiva do sctor se afigura
ser o Conselho Nacional de Pesquisas, criado pela Lei n9

1.310, de 15 de janeiro de 1951. No entanto, as grandes espc·
ranças nascidas da criação desse órgão se esvaziaram, com as
limitações a que está submetido. Sua ação principal tem sido
a de conceder bolsas. a estagiários, no Brasil e nos grandes
centros culturais estrangeiros, a concessão de subsídios a
várias organizações dedicadas a pesquisas, o custeio, para a
vinda ao Brasil de cientistas e professores estrangeiros c o
incentivo ao regresso ao Pais de especialistas brasileiros radicados no exterior.
Meritórios silo, sem dúvida, os serviços do Conselho
Nacional de Pesquisas, mas a sua ação está infelizmente
condicionada à carência de recursos adequados c à falta de
autoridade para coordenar e supervisionar as organizações c
.entidades afins subordinadas a diversos Ministérios, que di·
hrcm recursos c esforços, à ausência de uma formulação
adequada de nossa polftica no sctor.
Entre outras, temos, no Brasil, dedicadas à área da Ciên·
cia e Tecnologia, as seguintes entidades: "o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), o Instituto Brasileiro de
Bibliografia c Documentação (!BBD), o Instituto de Pesquisas Rodoviárias (!PR) e a Comissão Brasileiro de Atividades
Espaciais (COBAE), todos subordinados ao CNPq- Conselho Nacional de Pesquisas, que, por sua vez, é diretamente
subordinado à Presidência da República. Temos ainda a
Comissão Nacional de Energia Nuclear, subordinada ao
Ministério das Minas c Energia, o Instituto Nacional de
Tecnologia, subordinado ao Ministério da Indústria e do
Comércio, a Academia Brasileira de Ciência e a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, entidades civis, o
Instituto Oswaldo Cruz, subordinado ao Ministério da Saúde, a EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuárias, jurisdicionada pelo Ministério da Agricultura, c vários outros órgãos de maior ou menor importância,
subordinados a diferentes Ministérios e sem uma ação coordenadora que se faz tão necessária".
Ao lado dessas entidades contamos ainda com alguns
organismos criados com o objetivo de dar suporte financeiro
às realizações na área da ciência e da tecnologia, como o
FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico), FUNTEC (Programa de Desenvolvimento
Tecnológico, do Banco Nacional do Desenvolvimento
Económico), FINEP (Financiadora de Estudos e Projetas),
sendo de ser referida ainda, como entidade corodenadora das
atividades ligadas à formação de pessoal de alto nível, a
CAPES (Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior, do Ministério da Educação e Cultura).
Endossando as vozes que defendem a necessidade da cria·
cão de um Ministério voltado exclusivamente para as atividades cientificas e tecnológicas, o Clube de Engenharia - a
mais antiga sociedade técnica do Brasil (fundada em 24 de
dezembro de 1880), pelo seu Conselho Diretor, aprovou, por
unanimidade, em 1972, o envio de uma recomendação à
Presidência da República no sentido de que se criasse no Pais
o Ministério da Ciência c Tecnologia, subordinado-se a ele
dois conselhos nacionais: o de Ciência e o de Tecnologia.
Com as precedentes ponderações temos por suficien·
temente justificada a medida ora proposta, para a realização
da qual contamos com o indispensável e valioso apoio de
todos os nobres colegas de representação.
Brasília, 10 de junho de 1976. - Deputado Hélio de
Almeida.
.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, trazendo ao conhecimento do Senado Federal esse desejo, que não é apenas o desejo do Depu·
tado Hélio de Almeida, mas também de 158 Deputados, gostaria de
lembrar que aqui, nesta Casa, nós jú tivemos oportunidade de soli·
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Ciência e Tcr.nologia.

Repú~lica

que criasse o Ministério da

ferido, na vês peru, pelo ilustre Senador Evelásio Vieira, reclamando
providências do Governo Federal que visem atenuar os prejuízos
causados pelas enchentes ocorridas cm 1975, na região do Vale do
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA- CE) - Permite V. Ex• um
ltajai,
aparte?
S. Ex• recordou discursos anteriores que proferira sobre o
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Com muito pramesmo assunto, observando, ainda, no inicio de seu pronunzer.
ciamento, que "fomos interpelados por eminente companheiro perO Sr. VlrgRio Távora (ARENA - CE) - Realmente 'é sonho tencente ao partido governista, que nos disse que éramos pessimistas .
c que, ao contrário, devíamos ser um pouco otimista, pois que
de. r_n~it~s dos Congressistas das duas Casas a criação desse
MmJSterJo, Estamos certos de que a Maioria, que o seu colégio de agora, com o Governo Gcisel, as coisas andariam rapidamente, c, aslfdcrcs nesta Casa examinará o assunto com toda a simpatia, dando- . sim como o Governo agiu com rapidez c acertadamente cm relação
à tragédia ocorrida cm Pernambuco, faria o mesmo no tocante a
lhe o devido apreço. Óbvio, envolve ele questões das mais variadas
Santa
Catarina.
desde, inclusive, a sua constitucionalidade, mas não tenha dúvida d;
O nobre· Senador Evclásio Vieira aludia à minha modesta
que esta tese, da qual somos um adepto, não tenha a menor dúvida·
. pessoa, mesmo sem mencionar o meu nome, pois fez ligeira c apresmerecerá, não só do Lrder Pctrônio Portclla, mas da alta direção d~
sada referência a apartes que dera a discurso anterior de sua autoria.
ARENA, a consideração que merece, pelo aspecto altamente positiMais adiante, disse o Senador Evclásio Vieira, respondendo ao
vo de que se reveste.
aparte do nobre Líder Eurico Rczcndc:
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado
"O que conheço muito da parte do Governo Federal são
nobre Líder Virgílio Távora, pelo aparte de Y. Ex• Estou certo d;
promessas, ~ntcnções, divulgações ~ombásticas de que prc·
que a r.:taioria, nesta Casa, como a Maioria do Governo no Congrestende fazer Isto, pretende fazer aquilo, que está elaborando
so NacJonnl, há de realmente cuidar da criação deste Ministério que
t?l ~rogr?ma. Mas nada ~c real, de material, de expressivo c
interessa à Nação inteira.
SJgmficatJvo Santa Catanna tem visto, infelizmente, senão
Sr. Presidente, era esta a comunicação que cu gostaria de fazer
não estaríamos a proclamar aqui. Infelizmente o Estado de
em nome da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, nesta
Santa Catarina não tem contado com o apoio de que é digno
Casa, na esperança de que o Governo da República venha a criar 0
c merecedor, da parte do Governo Federal."
tão sonhado Ministério da Ciência e Tecnologia. Muito obrigado
Sr. Presidente. (Muito bem!)
'
E.~tc trecho bem caracteriza as várias intervenções aqui feitas
·O SR. PRÉsiDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pel.o no.bre Senador Evclásio Vieira: bombásticas c superficiais.
palavra no nobre Senador Otair Becker.
EvJdcncJam que pouco se importa com exame c análise de problemas
c
situações. Dar se dar afirmativas não apenas temerárias mas que S.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte
Ex• tem o dever de saber incxatas. ~ que o nobre Senador Evclásio
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vciria não se ocupa com questões c problemas do Estado de Santa
. Sr. Presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento, gostaria Catarina, quando sobe a esta tribuna. Dela bombasticamente S. Ex•
de mdagar à Presidência a respeito dos critérios que norteiam a se empenha cm campanhu eleitoral, esforço que ocupa seu tempo inMesa com relação às inscrições, ressalvado, evidentemente, o tegral, e no qual é movido por impulsos tão fortes que surpreende a
a~pecto das Lideranças. Eis que, na segunda-feira desta semana, fiz a
minha inscrição e, se não estou equivocado, situo-me cm terceiro Casa, com sua linguagem que ·desconhece os limites da verdade c clCalugar. Ontem, eu solicitava à Secretaria da Mesa providência para tidão, no extravasamento cm que recusa ao Governo até mesmo a
que pudesse fazer o meu pronunciamento logo cm seguida à Ordem cortesia que se deve aos adversários, quando estes merecem respeito
do Dia. No entanto, verifico que outro orador, que depois de mim c consideração, tal como se dá com o Governo .chefiado pelo emisolicitara para falar depois da Ordem do Dia, tendo permutado com nente Presidente Ernesto Geisel.
Sr. Presidente, razões diversas nos impossibilitaram da pronta
outro eminente Senador, teve o privilégio de usar da palavra cm pri·
resposta ao lastimável c inc:xato discurso do nobre colega. Mas
meiro lugar.
nunca é tarde para o restabelecimento da verdade, motivo de minha
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Informo a V. Ex• presença nesta tribuna.
que passei a presidir a sessão depois de decorrido o período da OrJá, ao término de seu curto c fácil discurso, o nobre Senador
dem do Dia, quando já havia sido dada a palavra ao nobre Senador Evclásio Vieira, desapercebido de que falava a uma Casa integrada
Agcnor Maria. Mas, a assessoria da Presidência esclarece que estava
por homens esclarecidos c bem informados, bem como menosprezaninscrito, em primeiro lugar, o nobre Senador Jarbas Passarinho, que do o grau de politização do povo catarincnsc c, sobretudo, seu apego
cedeu a sua vez ao nobre Senador Agcnor Maria. Nestas condições, à verdade c à justiça, deu-se à ironia, dizendo:
a ordem regimental foi observada rigorosamente, porque os Senado" ... o não cumprimento dessas promessas implica cm
res Virgllio Távora c Itamar Franco falaram sem inscriçii'o, mas
dcsga~tc do Governo Federal. Significa mais: o próprio
como lfdercs partidários que têm esta prerrogativa regimental. De
desprestigio da ARENA. Em conseqUência, nas áreas do
forma que está aqui, na ordem de oradores, cm primeiro lugar o
Vale do Itajal, do Planalto Nortc-Catarincnsc, do Vale do
nobre Senador Agenor Maria c, cm segundo lugar, V. Ex• ~ o que
Rio
do Peixe, do Alto Uruguai; onde ocorreram essas cheias
posso informar.
c onde esse povo continua sofrendo, a derrota da ARENA
Não houve, absolutamente, alteração na ordem de inscrição;
poderá ampliar-se. E como não dcscjam9s.ganhar dentro desapenas o nobre Senador Jarbas Passarinho cedeu a vez ao Senador
sas circunstâncias, é que estamos aqui tentando colaborar
Agenor Maria.
não só com o Governo, mas com a própria ARENA."
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Reconhecendo
A parte o' duvidoso espírito de ironia contido nessas expressões,
que V, Ex•. não estava presidindo os trabalhos anteriormente e agraperdoe-me
o nobre colega dureza que nilo é minha, mas da verdade:
decendo os esclarecimentos que presta, neste momento, quero anunlustimo que o nobre Senador Evclásio Vieira se descontrole cm seu
ciar a V. Ex• e à Casa que, nos próximos dias, voltarei à tribuna para
afã cleitorciro ao ponto de esforçar-se cm extrair proveito eleitoral à
fazer uma apreciação sobre o tratamento que aqui está ocorrendo.
custa do sofrimento c dores de um povo altivo, nobre c patriótico
Sr, Presidente, Srs. Senadores, O Diário do Congresso Nacional,
como são os catarinenscsl
Scção 11, do din 7 de abril passado, publica o discurso aqui pro-

:....434s~. Presidente, o rcprcac!JCanté da 'OpOaiÇio pelo meu Estado·
aqui lastimou o nlo cumprimento de promcuas feitas pelo eminente
Ministro Rangel Rela b prefeituras dos municfpioa vitimados pelas
chuvas c enchentes. S. Ext, sem êlilvldi, ao preaar 'boni6utli:amente
o dcaamparo·do povo catarlncnac, talvez tlvcae cm mente por cxem·,
pio, o populoso c próspero Mwúcirpio' de Lqca, cujo prefeito, do.
MDB, e, wlm, corrcllalonArlo de S. EX•~ deu l Fundaçlo Educa·
cionll de Nfvcl Superior daquela cidade ·a· formid4vel· ~ud& ~
CrS IO,OO(dczcruzciroa)l.
Dez cruzd.ros, Sr. Pieiidc~;~tc, Sra. Senadores, lmport4ncla que;
hA de estar adequada ao clamor oposicionista para maiores recursos·
ao ensino c ~caÇão, actor pelo qual revela a nobre Oposição obacaslva prcoCupáçlo, ao ponto de nlo. ver os enormes esforços dlapcn··
dldoa péloa aucculvoa aovcrnoa, a partli de 64, em prol do enalno e.
Ja educação, numa concentração de:" recursos que nlo encontra afml·
lc cm noaao pwadol

O Sr. GIIYaa Roclla (MDB- SE)- V. Ex• me permite um apar-

te?
O SI. OTAIR BECID (ARENA- PR) -'Com muito ·pra·
zcr.
O Sr. Gil... lodla (MDB - SE) - 2 praxe, ncata Cua. nln·
Jumt tomar procuraçlo de outro colqa maa, na verdade, o colcaa

a

catA aUJCIIte, abaoJutamente catranhAveJ - e DÓI todos catamOI
aurprccndldoa, nós 9uc conhecemos o nobre Senador que caü na
tri~una. como um cavalbclro- que V. Ex• desprezo um comezinho
priócfpio parlamentar, que 6 o de acuaar de frente. Por luo 6 que o
MDB ac levanta, pedindo 1 V. Ex• que, na aua6ncf1 do colep, pelo
menos ponha cm termos cavalhclrcscoa a critica que faz. Por outro
lado, ouvimos S. Ex•, o Senador Eve14slo Vieira. a reclamar provi·.
d~cias do Ooycrno um ano dcpola .do evento. Se caac recurso acaba
de chqar, evldcnttmente nlo foi mala para a enchente c alm para
·rcflorcatar·o bQmua que a enchente deixou na reJflo,
O SR. OTAIR BlCDR (ARENA- SC)- Quanto ao tempo·
que demandou a libcraçlo dof rccuraoa, V. Ex• tcr4, no decorrer do'
dlacurso, a cxata dlmcnslo do tempo que permlto-me'dizcr,.nlo fora
de um ano. V. Ex• aabcr4 tatnbbn o porque do atraso nallbcraçlo
CJCIICI recursos.

Quanto ao aspecto que V. Ex• acaba de abordar, permito-me
dizer a V. Ex• que nio estou ncata tribuna 1 fazer cate pronunciamen·
to sem o conhcclm.cllio do Senador Eve14slo Vieira, como foi do acu
prOCI'dlmcnto, poil que quando ele fez o pronunciímento a que
catou respondendo c: Que aJ cata lntqralmente para conbccimento da
V. Ex•, S. Ex• nlo teve a.JCIItileza do me. comunicar,
Cioao da import!ncia de tema prcdllcto do acu partido, o Prcfcl·
to de Lasca deu l Fundaçlo Educacional de Nlvcl Superior daqueli
ctdade a ajuda de CrS 10,00 (dez c:rliZelrol), num claro aclnta l mocadada estudiosa.
Nada nos informa o nobre Sc.'lador ~velAato Vieira aobre as di·
vidas imensas da Prefeitura de Blumcnau, para com o INPS, ora sob
o infortllnio de uma administração cmedcbista. Igualmente silc:l!cia
desmandos c baixa politica do Prefeito de Joinvillc, tambt:m seu
correligionário, que dedica tempo integral, sem poupar esforços c
gltStos, cm percorrer o Estado cm campanha eleitoral, CD1 ~competição com a pretensão do prezado Senador de éliipuuir o
Governo do Estado!
Sr. Presidente, o nobre Senador EvclAsio Vieira foj Agi! cm extrair proveito, com seus bombãsticos dlscurac>s da adversidade que se
abateu sobre: extensas regiões de meu Estado.' Sua Excclencia cxtrcmou-sc cm aproveitar a demora dos Prefeitos, na claboraçlo doa
relatórios solicitados pelo Ministro Rangel Reis, indispensãvcis para
que:, avaliados os prcjulzos, pudesse o 'Governo Federal socorrer as
cidades flageladas. Demora que foi peculiar sobretudo nos municf·
pios cujos prefeitos integram a legenda do MDB.

Ém vez !!:: ínvcctivar contra esse retardamento, dele extraiu proveito, ou quis obt8-lo; à custa do sofrimento. c dores de tantos/ c;Ocataduanos nossos! .
Nessa parte, quando o Senador EvclAsio Vieira se empenha cm
condenar o Governo pelo descumprimento-de promessas fcjtas 1aoJ
qiuniclpios atingidos, basta dizer que b 9:30 horas do dia ti !~cate
mês, cm solenidade presidida pelo Governador Antonio Cart·oa-Kon·
l,fer Reis, foi entregue a 73 Prefeituras importâncias que spma 'Cri
17.500.000,00 (dczcssctc milhões, quinhentos mil cruzciros)1o.Gover·
no Federal cumprindo sua promessa, tio logo isto se .lhe·. tOJ;DOU
posslvcl," com a apresentação dos relatórios de ·danos ~ prcju{Jos
soiridos cm cada municfpio assolado pelas enchentes!·
Devo salientar que o Governo Federal cm conduta que deveria
ser louvada (Jclo nobre Senador EvciAsio Vieira, soÇorrcu, indfa.
cutivclmcntc, a prefeituras ocupadas. por representantes da ARENA
como .da Oposição. E a maior ajuda tocou a Blumcna\l, no montante
de Cri 1.900.000,00 (hum milhlo, novecentos mil cruzeiros), mcilmo
ciente o Governo da desastrada administração do Prefeito cineddbiata, que acumula aquela grande cidade de meu Estado de dividas!
Campos Novos, Capinzal, Gaspar, Ibirama, Inaaiai, Ipira, Ii.on·
tras, Modelo, Presidente Gct'ólio; Rio do Sul, Rodcib, Romclândia,.
Seara, Slo. Lourenço D'Oestc, Tangarã, Timbó, X~- alo: OU·
tros municfpios, com prefeitos d'! MDB socorridos peio .Gov~rno
Gclsel.
Aqui, Sr. Prciiidcntc, junto rclaçl!o dos municfpios atingidos pco
ias torrcnciais.chuvas c respectivas quantias que a c!Cs foram d'du
como ajuda pelo Governo Federal agindo, eom relação a Santa·Oata~
rina, da inesma forma com que se conduzira quándo Recife fora vítil!la de ca~trofc climâtica.

L Agion6mica
2. Águas de Chapccó
3. Arroio Trinta
- 4. Ascurra
S. Aurora
6. Benedito Novo
7. Blumenau
8. Bruaquc
9.Caçador
lO. Campo Eli
11. Campos Novos
12. Canoinhas
13. Capinzal
14. Catanduvas
IS. Concórdia
16. Coronel Freitas
17..Dionfsio Cerqueira
18. Dona Emma
19.Gaspar
10. Hcrval do Oeste
..:1. lbirama
22.1lhota
23. lndaial
24. lpira
-25:fpumtrim
26. Itã
27. Itaiópolis
28. Itajal
29. Guaruj4 do Sul
30. Laccrdópolis
31. Laurentino
32. Lcbon Regia
33. Lontras
34. Major Vieira
35. Modelo

140.000,00
I00.000,()1)
100.000.00
65.000,00
51.000,00
200.600,00
1.900.000,00
33.000,00
573.000,00
80.000,00
80.~.00

9B.·!:.l'1•0ó

20().~Aa,~;OO

100.000,00
50s.oqo,oo

1o:oqo,oo

66.000,00
250.000,00
200.0Q0,00·
18.000,00
300.000,00
80.o00,00
80.odo,oo.
42.000,01)
2oo.oqo,oo
200.000,00
220.000,00
130.000,00
150.000,00
430.ooo,oo·
320.()()(),00
250.0QO,OO
100.000,0;0
30.000,00
150.000.00

-43536. Monte Castelo
37. Navegantes
38.0uro
·
39.Papanduva
40; Pctrolllndia
41, Pinheiro Preto
42. Porto Unillo
43. Pouso Redondo
44. Presidente Getólio
45. Quilombo
46. Rio do Campo
47. Rio dos Cedros
48. Rio do Oeste
49. Rio do Sul
50. Rodeio
SI. Romelllndia
52. Salcte
53. Salto Veloso
54. Santa Cedlia
SS. Seara
56. Sllo LourenÇO D'Oeste
51. Sllo Miguel d'Oestc
58. Taió.
59. TangarA
60. Timbó
61. Videira
62. Witmarsun
63;XanMlrê
·64. Xavantina
6S.Xaxim
66. Guabiruba
67. LuizAives
68. Chapec:ó
6!1. Cricióma
70. Curitibanos
7·1. ltapiranga
72. Rio Negrinho
.73. ltuporanga

45.000,00
43.o00,00
200.000,00
100.000,00
400.000,00
120.000;00
610.000,00
150.000,00
250.000,00
400.000,00
88.000,00
80.000,00
700.000,00
200.000,00
7Q.OOO,OO
246.000,00
630.000,00
155.000,00
250.000,00
150.000,00
60.000,00
230.000,00
937.000,00
150.000,00
100.000,00
650,000,00
350.000,00
250.000,00
550.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
700.000,00
100,000,00
300.000,00
170.000,00
70'.000,00
100.000,00

Reitero que lmpratlcfvel c lmpoulvc1 era ao Governo F!'(leral
:conceder casca auxf)los desprovido dos relatórios desde logo solicita·
dos aos Prefeitos das cidades atingidas pelas inundac3cs, .com. i
avaliação dos prcjulzos sofridos I
Nem mesmo a·patxlo partld4rla lustifica dlatrlbea c bo~~AstlC..
explorações a custa da verdade c da justiçai"Só o desvario clcitoretro
.J!Odc conc!uzit l' dlatorçlo doa fatoi, como o faz o. nobre Senador
Evelllsio·· Vieira ao silenciar sobre 'os cop"fósos resultados de sueca·
sivas visitas de Ministros de Estado c do eminente Presidente Ernesto
Geisel a Santa Catarina, na eloqUente demonstração do empenho
governamental cm ·dar toda colaboração c ajuda para a solução de
nossos· problemas, impulsionando crescimento do Estado c
pràpichmdo sempre maior bcm..cstar ao povo càtarincnsel
O Senador EvclAsic; ·Yicirl!.' fala como se· problemas do meu
Estado fossem obra dos governos oriundos de 64, c não fruto de
. actimulos de muitos anos que os governos posteriores a 64 se empenham cm sanar c corrigir.
Assim afirmou que o povo catarincnsc aguarda o cumprimento
;de promessas relativas ao Porto de Sllo Francisco do Sul, que nada•
·teria rêccbldó do Governo áciael. S. Ex•, 6 evidente, nlo lpora a
histórica VIsita que o eminente Mlnlatro doi Transportes, General
!Dirceu Nopcira, fez a Santa CataJina, winando convênios da
maior relcv4ncia c tomando dccls&s de srande porte cm prol de meu
Estado c, especificamente, do Porto de Slo Francisco do Sul, que
,lnspcclonou, tal como o fez com outros mala.
Afirmou o Senador EvciAsio Vieira que nada fez o Governo
Gciscl pelo Porto de Silo Francisco do Sul. Mencionaremos não tudo
14 empreendido pelo atual Governo.

Investimentos a serem cfctuados peli A.dininistraçlo. do Porto
de Sllo Francisco do Sul, com recursos da PETROBRÁS entrcàuca
,ao Estado:
a) rccompoiição do pavimento da faixa do· cais c prolongamcn·
to do muro de fechamento:
· CrS 2SO.oOO,OO (duzentos c cinqUenta mil cruzclroaJ•.
b) aquisição de equipamento para movimentação de sranás:
CrS 4.000.000,00 (quatro milhõca de cruzeiros);
c) aquisição d~ pAI carregadciras: CrS 750.000,00 (sctcccntoa C•
cinqUenta mil Cfi!ZCiroa);
__
··) construção de abrigo para equipamentos: CrS 300.000,00
(trezentos mil cruzeiros),
·
· Total: CrS 5.300.000,00 (cinco milhê5cs, trezentos mil cruzeiros).
Noto que casca recursos vieram atender ls mais· urgentes nCICCIsidades do Porto de Sllo Francisco do Sul, a
ampliado c
,modernizado muito .al~m do que supõe o Senador da Oposiçlo;
graças a estudos complexos, caros e demorados j4 concluídos pelo
Governo Federal, que pc!Jilitirllo lquele maravilhoso porto natural
futuro grandioso.
Aucvcrou o nobre Senador Evcl4aio Vieira que o atual Governo nada fez ou deu para o Porto Pesqueiro de Laguna;
A PETROBRÁS, após estudos indispensáveis, determinou
licitação, cujo prazo de recebimento de propostas expirou-se a 4 de
,maio passado, para a construção de modema 'fAbrica. de gelo c um
~ntreposto frigorífico, num investimento de CrS 12.000.000,00 (doze
milhõca de 'cruzeiros), atrav6s do qual atende, totalmente, as mais
urgentes necessidades daquele jlorto.
O mesmo Senador declarou, desta tribuna, que Santa Catarina
estava esquecida quanto às· promeuas governamentais relativas a
.rodovias.
·
Informo que no actor ·rodovl4rlo o Govcmó do eminente·
Presidente Oelael concedeu a meu !!atado oasqulntca m:lll'IOI:
I) apoio financeiro para execução do programa de transportcli
do Governo Eslfdual, no valo~ de CrS 400.000.000,00 (quatrocclttos'
milhõca de cruzeiros), dWidido cm parcelas anuais ' de iCrS
100.000.000,00 (cem milhõca de cruzeiros), estando a parcela Correspondente a 1975 cm fase final de aplicação.
2) participação do DNER, atravb de conv~nio de delcaação dCj
~cargoa, com rcpwc de rccunoa 10 DNEA. para conatruçlo doe
uccasoa à BR-101, dos squlntca munlcíplor. · ·
ltajaí- Porto Belo
lmbltuba- Juguaruna
Penha/Armaçio- Piçarras
A part!clpaçlo do DNER acr6 de CrS 11.000.000;00 (onze JDi.
lhacs de cruzclros),.estandO' u obras CID execução.
3) participação·do DNER com recursos referentes a construção
da Po~te Col~mbo Machado Salles, em Florianópolis, no valor de
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzcirios).
· Sr. Presidente,. não exagerei dizendo que o Estado de Santa·
Catarina 6 o mala deficiente CID materll do rOdovia.

ser

Hoje, por~m. estA cm cllccução um programa rodoviArio que
mudarA a fisionomia do meu Estado; interligando ·SU~ vArias
regiões, at~ agora praticamente isoladas. Faz-se mais hoje, do que foi
feito desde a descoberta do Brasil at6 ago~a.
·
O Sr.
aparte?

I~

Fruco (MDB - MG) -

P~rmltc

V. Ex• um

·O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Com todo prazer,
nobre Senador.
O Sr. Itamar Fraaco (MDB - MG) - Senador Otair Bccker,
lembro-me, 'perfeitamente, quando V. Ex• chegou a esta dasa,,
conqui~tando de pronto a simpatia· dos seus pares. Hoje,; na
qualidade de Lldcr da minha Bancada, surpreendo-me, meu prezado
amigo, Senador Otair Bcckcr, com a linguagem usada com o seu
colega. Uma linguagem que desconheça. Nilo 6aquelc Senador Otalr
Bcckcr que chegou ao Senado c conquistou os seus pares. quando ele

-436diz do outro Senador da Opodçlo, ..do ICIU afl eleitorcii'o'~,
..arumativu temertriu", "desvario cleitQreirQ". Creio, Senador
Otair Bcclccr, que o Senador EYdúio Vieira nlo mcrccc. taia
CODIÍdcrlçaca. Entendemoa qgc.o Senado Federal 6 o povo IIII' IUI
rqionalidadc, c:m aua condlçlo local dei vida. Aqul a61 'atamoa, ·
todoa aót, repraeatando oa noaaoa Estadol. V. Ext Cu a dcf'eu do
OoYa'llo; 6 uma obripçlo de V. Ext A Oposiçlo, atravá do
Senador Evdiào Vieira, coalelta o faz afirmativa, aJo afirmativa
por certo tcmc::triu. Razio pela qual, Senador Otair Bockcr,
pcrJUatarla a V. Ext o ICJUÜ!te: c:m que ano foram cau CDCbentai
Seria a primeira pcrJUnta.

O SI. OTAB IECUI (ARENA novembro de 1975.

SC) -

Outubro-

O Sr. Ia.r Fr.co (MDB - MO) - O dilc:urao do Senador
Evdiào VIeira foi c:m que 6poc:a?

O SI. OTAB lfCKD (ARENA- SC)- Abril de 1976
O Sr. lta8ar Fr.co (MDB - MO).- Quando o Governo
liberou verba para cau coc:bcaldl
O SI. OTAD IEcrD (ARENA- SC)- Onze dei junho de

1976.
O Sr. lta..r Fr.co (MDB - MO) -. Veja V. Ext: q
CDCbontcs c:m 1975, o Governo vem Ubc:nt a verba c:m 11 do jmiho
de 1976, o Senador EYdhio Vidra cliacur.ou c:m abril de 1976. Veja
V. Ex• que, quando dilamou aqui. nata Caaa, o Senador Evdúio
Vieira, o OoYa1lo ainda aJo havia li~ 11 vcrbu para o povo de
Santa Catarina. Era o aparte que queria dar 1 V. Ext, pedindo
IÚiclcramcnte a V. Ext, dentro daquela amizade que c:aractcrizll
V. Ext com toda a Opoaiçlo, que, aobrc:tudo, rcapclte o colép
IUXIItc.

O SI. OTAD IU'DI (ARENA - SC)..:... JA reapoadi a ata
indapçlo. Estou-me louvando, oniincatc Senador Itamar Franco,
noalenllos do diJcurJo de S. Ex• o Sr. Senador Evdiào Vieira, ter·
11101 auc uaou. DCIII Cua, onde, por ocno, alo houve cstraahcza de
V. Ex's. E o fez na minha austnc:i&.

O Sr. lta..r Fraco (MDB - MO) - Por certo o Senador
E'I'C!hio Vieira nlo uaou apreacka ÍJUiilll que V. Ex• Clti Ul&lldo
no momento.
O SR. OTAD Jran (ARENA- SC)- I!IU aqul o
diac:urao do Senador Evelhlo Vieira o vou-mo utlllzar 1oao mala de
outru bombúticu. IJto tudo foi dito no dilc:uno de S. Ext Eatou
aqul me utllizaado apcau daa ~vru que' S. Ex• utilizou.
E estudos de outru importaalcl rodovia Cltlo c:m fuc
avançada, pois o OoYa'llo Gciacl quer cmpm:adcr multo mala no
actor rodovi!rio do meu Eatado, para o qual o eminente Miaiatro
Dirceu Nogueira tem dcmollltrado capccial atCoçiO o at6 moamo
carinho, como pôde conatatar o povo catarlncnao cm aua reconto c
tio proveitosa viaacm a Santa Catarina!
;
No Sctor de Agricultura c Abastecimcato - continuo aludindo
ao melancólico c decepcionante diJc:urao do nobre Senador Evelúlo
Vieira - foi concedido um auxilio, a fundo pc:rdldo, de CrS
6.000.000,00 (seis milhões de c:ruzciroa); jl toado a Sccictaria ele
Agricultura recebido CrS 2.000.000,00 (doia milhõcs de cruzeiros).
distribuídos atrav6s de Cooperativas o Sindicatos e jl ac apronta a
liberação de nova parcela de CrS 2.000.000,00 ·(doia milh~ d~
cruzeiros) que, uma vez aplicada, lmplicarl na liberaçlo doa
restantes dois milhões.:... a fundo jicrdldo, insisto.
•
A EMBRAPA, este ano, estA dando. ~uda financeira l
EMPASC que alcançarA o total de CrS 15.000.000,00 (qulazc, mi·
lhõcs de cruzeiros). ESte montante estA acado entrosuo rqularmente•
ao Governo do Estado, conforme as parcelas prosraa~adaa.
No sctor Saddc, foram entregues à' Scc:retarla de Sa6dc, no.
exercício de 1975. os sc~ruintCR. rccurROt':

r:Ceiltral de Mccllcamentoa

(medlcameatpu vacinu) ............ ..
2. Tuberc:uloae ....................... .
.3. ·Sa6de.mcntal .....•.•..•.....

4.CPMI ..... . : ...... .............. .
5.1NAN ••.••••...•••....••.••.•....

6.·ancer ........................... .
?.DNOS/75 •.•.•.••.••..•.••••.•....
J.Sudeaul .......................... .
9. Reilatro do CAnc:or •••••••••••.•.•••

CrS 7.614.980,00
CrS 600.000,00
CrS 100.280,00
CrS 1.582.380,00
CrS 175.100,00
CrS 2.600.000,00
CrS 150.000,00
CrS 199.990,00
CrS 20.000,00

E néato ano de 1976 rocunoa coploaoa catlo sondo
proporcioaadOe.ao Eatado e a Profcituraa pelo Governo Ocisel. Eate
6 o nada a que ae referiu o Senador Evelúio Vieira, dizendo que "a
praeaça do INPS, com p61ldo apoio material a aJaumu famniu,
principalmente na cidade de Blumenau".
S. Ex• nlo pode iaaorar o que tem aldo feito e catA cm rcalizaçlo
.no Eatado na Arca do Mllilat6rio da Provldmcia c Aaaiatencia Social.
A açlo do eminente M1nlatro Nucimento e Silva tem sido tiO
ampla, eficaz c profWJcla que acp-la ae toma aJao mala que
tamerArio. E pouo, aqul, dar meu icatemunho: lnclmeru vczca tenho
.recorrido ao Mlniatro Nucimento c Silva pua aoluclo de problema
de diveraas cidades catarinODSCS, de S. Ex•. sempre obtendo dcclsõcsi
ripidaa .como, para exc:mpllflcar, a da conatruçlo pelo
FUNRURAL ~ um boapital de 30 leitos na cidade de Lqca e do
aproveitamento do Hoapltal NazaR, abandonado hA anoa, c:m Slo
Fraaclac:o do Sul, para lnatalaçlo de moderno Poato de Pronto
Alcadlmento.
Multo tenho recorrido ao Ministro Nuclmento e Silva, levando
juaw relvindicaç&;a do povo catarincnao. Jamais me faltou S. Ex•,
propiclaado a Santa Catarina toda ~uda poulvcl. E sempre
tomando 11 dcc:laõcs rapidamente, numa colaboração que merece
"destaque.
No actor de ladlhtria c Comm:io, o MIC mant6m convenlo
com a Scc:rotaria do Iadllstria e Comb'clo, no valor do
.CrS Í50.000,00 (cento e cinqUenta mil cruzeiros), com vlab!cia at6
30 dcato mb, para wiat!ticla t6c:nica e financeira l Junta Comercial
de Santa Catarina.
Com a Scc:rctaria de Interior e Juatiça, foi auinado convenlo do
CrS 12.000.000,00 (doze milhõca do cruzeiros) para a conatruçio ela:
Palltenc:llria de Curitibanoa, a primeira parcela de CrS 3.000.000,00
(tda milhõca de cruzciroa)ji tendo aldo liberada.
Sr.. Prolldente, no tocante l tocnolosla. do notória alaniflcaçio
para o futuro do Eatado e do Brull, a PETROBRÁ5- comcçarl a
lmplantaçio ·de uma Unidade de Oucificação do Carvlo,
iadlapcnalvel l produçio 'de ala redutor pua a aiderurala. O
iavcatlmento 6 vultoso o aeu exato valor alo foi ainda avaliado. A
Imprensa catariaenae dW JrBDdC realce l dcc:lsio, I que tod01 01
jomaia do Eatado ac referiram ainda rcccntcmento, com o juato c
·merocldo destaque.
Squlr-ac-6 a eua Unidade de Ouelficaçio uma segunda etapa,
aquela rofcrente l lmplaataçlo da Unidade Siden1ralca'
propriamente dita, com unidades de roduçio dirota, aciaria o
lamiaaçlo. oi estudo• de viabilidade t6c:nic:o-cconômica e financeira
foram contratados com a Companhia Brasileira de Projetol
laduatriala, com o decidido . apoio da SUDESUL, órslo do
Miniatbrlo do Interior, que at6 o momento j6 diapendeu'
CrS 2.000.000,00 (dois milhõcs de cruzeiros). Al6m desta quantia, a
SUDESUL vem contribuindo pua a implantaçlo do Distrito
lnduatrial cm Inibituba, Plano Dirotor da Cidade de Imbituba o
obra clecorrontes, com valores sisnlficativos, que podem 11et
dctalhadoa pela Secretaria Executiva do Ptojcto Litoral Sul, caso o,
nobre Senador da Oposição deles queira wintcirar.
Dentro do Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos,·
estio ~nilo executados, uie ano, tres desses ~cntros nos municlpioa
de Florianópolis, Blumenàu . e Joinvile, num dispêndio dê
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-437CrS 19.793.456,00 (dczcnovc milhões, setecentos c noventa c trea
() F..lúada de coatorDo do Lqo de Aauaalaçio ela Barragem Sal:
mil, quatrocentos c cinqUenta c seis cruzeiros), dos quais
tcado em vilta que a catrlda cataduaJ ltuporanga-Aifn:do Wagner
CrS 11.813.456,00 (onze milhões, oitocentos • c treze mil
ficarA aubmcna com a criaçio do lqo, o DNOS catá conatrulndo
quatrocentos c cinqUenta c seis cruzeiros) atravb de financiamento
uma nova Cltrlda numa diatJncia de 33 km. A concllllio da mcama
da Caixa Económica Federal. FAS c CrS 7.980.000,00 (sete milhões,
estA prcvilta para julho do corrente ano.
novecentos c oitenta mil cruzeiros), a fundo perdido.
~ de se frisar que Blumenau e Joinvile, beneficiada por
Projeto da Bacia do RJo 'Niarlo
investimentos tão grandes c importantes estão sob administração do
Após a Jl'lllde cheia da Bacia do Rio Tubario, cm março de
MDB, c administrações que não têm se mostrado felizes, pelo
1974, o DNOS paralelamente aos serviços de recuperação da cidade,
endividamento de Blumcnau c os desacertos ocorridos cm Joinvilc,
realizou estudos preliminares na bacia com objctivo de estudilr a
que têm merecido viva condenação por parte du populaÇÕes desses
soluçio para evitar enchentes daquela magnitude, Com u informa·
dois grandes centros urbanos catarincnscs.
ÇÕcs obtidas do estudo preliminar foi estabelecido um Plano Btsico
Quanto à Educação, o nobre Senador EveiAsio Vieira afirmou
das obras ncccssArias ao aproveitamento mdltiplo dos recursos hídri·
estar, quanto ao ensino superior, fuocionando exclusivamente graçu
cos da bacia c controle de enchentes. Em 23 de março do corrente
a ajudas das Prefeituras. Deve ter S. fll' se referido ao auxllio de
ano foi realizada a Concorrencia para a execução dos quintes serviCrS 10,00 (dez cruzeiros) dado pelo Prefeito cmcdcbista de I..aães A ços:
Fundação Educacional de Nível Superior daquela grande cidade de
- Rcalizaçio de estudos, antcprojctos, c projetes definitivos,
meu Estado.
ncccssArios à execução du obras com objctivo de se obter o controle
Mu o nada do Governo Federal corresponde a:
das enchentes, regularizaçio de vazões de estiagem, captação c adu- CrS 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), para a ção de Agua potivcl c para fins industriais, c irrigação de terras na
recuperação, reconstrução c equipamento du Escolas de I• srau;
bacia do rio Tubarlo, c toda a rqilo das bacias hldrogrificu
- CrS 71.000.000,00 (setenta c um milhões de cruzeiros) para
compreendidas pcloa eunoa d'Apa c lqoas, cuju 'suas dcaquam
construção c prosseguimento de construção c equipamentos das
na Barra da Lquna, no Eaiado de Santa Catarina, compreendendo,
Escolas Integrada;
·
de acordo com o plano btsico do DNOS a conatruçlo de 4 bamgcn.s
- CrS 56.000.000,00 (cinqUenta c seis milhões de cruzeiros)
de ICUIIIulaçio, n:tillcaç&a de cunoa d'qua, endicamcntos, canaia
para construção de Centros lntcrcscolares de 2• grau;
de aduçlo, barrqem de. dcrivaçlo d''aua. evcntuaiJ estaÇÕes de
- CrS 44.000.000,00 (quarenta c quatro milhões de cruzeiros) bombeamento c obras complementarei.
para equipamento de Centros lntcrcscolares de 2' grau;
- CrS 154.000.000,00 (cento c cinqUenta c quatro milhões de
Sllce.w de~ Phrriall
cruzeiros) para o ensino superior, importância esta ligeiramente
superior aos CrS I 0,00 (dez cruzeiros) de ajuda dados pelo Prefeito
O DNOS executa atualmentc na cidade de Tubarilo o esgoto
de Lages!
pluvial do Ndclco Habitacional da COHAB, próltimo ao aeroporto.
A Secretaria do Trabalho dispõe de CrS 75.000.000,00 (setenta O comprimento total será de 3.600 metros, com tubos de diâmetro
c cinco milhões de cruzeiros) para o Desenvolvimento de Recursos variando de 0,20 a O,SOm. Scrilo assentados tam~m 7.000 metros de
Humanos c Bem-Estar do Menor, com a execução de bem meio-fio.
elaborado programa com vistas ao aumento da produtividade,
sa..meeco !duo:
tornando irrcvcrslvcl c permanente cm Santa Catarina o treinamento
a) protcção du margens do Ribeirão Garcia com Gabiões na
de mi!o-dc-obra.
Hã 30 anos o DNOS executa serviços de dragagem no litoral cidade de Blumenau.
O DNOS executa os serviços cm convênio com a Prefeitura de
catarincnsc. Este um sctor que o representante do MDB criticou com
ênfase especial. Só para o corrente ano, o DNOS está executando Blumenau, participando a mesma com 25%, num total de CrS
120 quilómetros de canais, com auxflio de 35 cscavadeiru tipo drag· 900.000,00 (noveccntoa mil cruzciroa). O comprimento do revesti·
linc. Estes serviços estilo sendo executados nas bacias dos rios Cuba· mento alcança 2.SOO metros, devendo estar concluído at~ o final do
ti!o (Joinvillc), ltapocu, ltajaí-Açu, Pcrequê, Tijucas, Biguaçu, ano.
lnfcrninho, Tubarão, Urussanga, Araaccguá, Mambituba e Baixada
b) Revestimento da Vala I' de Maio na cidade de Brusque cm
da Palhoça, abrangendo quase a totalidade das cidades do litoral convênio com a Prefeitura de Brusquc o DNOS participou com
CrS 375.000,00 (trezentos c setenta c cinco mil cruzeiros) previstos
catarincnse. Até 1975 foram executados 1.200 km de canais.
O projeto de controle de cheias do Vale do ltajai, abrangendo para o revestimento de 310 metros das margens da Vala I' de Maio.
uma bacia hidrográfica com área aproximada de 15.000 quilómetros Os serviços, que atingiram um total de CrS 500.000,00 (quinhenquadrados, tem como objctivo proteger cidades c áreas rurais contra tos mil cruzeiros), foram concluídos no corrente ano.
c:) Revestimento dos Canais Passo dos lndios c Santa Maria na
inundações. Os estudos técnicos indicaram a construção de três
barragens de retenção de cheias e melhoramento da calha dos cursos cidade de Chapccó.
Os serviços constam de 1.200 metros de revestimento de canal.
d'água Itajaí-Mirim e Benedito.
Participa a Prefeitura com CrS 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) c
A situação atual do projeto é a seguinte:
a) Barra1em Oeste: no rio ltajaí do Oeste acima da cidade de o DNOS com CrS 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros).
d) Revestimento do rio dos Queimados na cidade de
Taió concluída cm 1973.
Concórdia.
~) Jlarrqe. s.J: no rio Itaja! Sul q,cima da cidade dcltuporan·
Os serviços, recém iniciados, compreendem a rctilicaçilo c o
ga, concluída cm dezembro de 1975.
c) Bamgem Norte: no rio Hcrcflio ou 'Itaja! Norte acima da revestimento do rio dos Queimados num comprimento de· 800
cidade de Ibirama iniciada cm janeiro do corrente ano com t~rmino metros. O custo total é de CrS 3.600.000,00 (três milhões, seiscentos
mil cruzeiros), participando a Prefeitura com CrS 1.260.000,00 (hum
previsto para fins de 1978.
d) Rio ltiJai-Mirlll: a rctlficação .do mesmo encontra-se no milhão, duzentos c sessenta mil cruzeiros) c o DNOS com
filial. Da sua foz até a cidade de Brusquc foram executados 28 km. de CrS 2.340.000,00 (dois milhões, trezentos c quarenta mil cruzeiros).
cortes c meandros. Os serviços prosseguem junto à cidade de Program1çlo das despesas pan o exerc!clo de 1976
Brusquc.
I. rccupcraçilo de áreas c melhoria das condições naturais e) Rio Benedito: a rctificaçilo do mesmo iniciada cm 1973 já
CrS 12.158.000,00.
alcançou 4,3 km.

-4382. regularização de regimes de cursos d'água:
Projeto da Bacia do ltajai-Açu- CrS 83.414.000,00.
Projeto d:J Bacia do Tubarão- CrS 8.800.000,00.
3. Sistema de Esgotos Pluviais- CrS 750.000,00.
4. Sancam~nto Urbano- CrS 4.325.000,00
Toul - CrS 109.447.000,00 (cento c nove milht)Q, qua·
troc:entos c quarenta c sete mil c:ruzciros).
Vejamos o que ora se fllZ no meu Estudo no setor rodoviârio.
Graçns A harmonia entre planos c progrnml15 dos Governos Federal
c Est11dual se c:fctivou um sem número de convénios, transferindo no
Estudo. atruvés do DNER. recursos como: auxnio a fundo perdido,
opernçõc:s de crédito, orientação de técnicos, etc. Somente: c:m recci·
tas trunsfc:ridl15 pelo Governo Fc:dcrnl uo Estado, no c:xc:rdcio de
1975, o valor global chegou A soma de CrS 384.250.772.93 (trc:zc:ntos
c: oitentA c: quatro milhõa, duuntos c: c:inqllc:ntll mil, setecentos e
setenta c: dois crur.ciros c: noventa c: trés cenuavos).
Ali:m do apoio financeiro, c::abc: datac::ar a utuução dos
principais Órgllos fc:dc:rnis. no Estudo:
N:a Arca dos &r.anspono, :una,•és de açlo do 16• Distrito
Fc:dc:rnl. foram rc::aliudos in,·c:stimc:ntos que tot:~liz.am
CrS 108.000.000,00 (cento c: oito milhõc:s de: cruzeiros), havendo
obrl15 cm Andamento que: •·3o .1 :.2.30.~ km.
BR-101: Divisa PR/SC-SC/RS
463,2 km
CrS 74.JOO.OOO.OO.
BR-1 16: M:afr:a-Di•·.SC/RS- 310 km- CrS 17.800.000,00.
BR-28:!: Jom~ba-Sao Miguc:l D'Oestc - 268 km.
CrS 4.800.000.00.
BR-410:
Btumc:nau-BR-116
189
km
CrS 11.100.000,00..
l -

Rodo'i~rio

2 - Plucjaawslco
Invatimc:ntos rc::ali1.11dos- CrS 1. I 89.000,00
Projc:t<n cm :and:amento: 711,0 km - BR-158: Ccl. Vivid11
(PR) l:ntronaamc:nto BR-~82 (SC): 148 km - CrS 1.050.000,00.
BR-282: Florianópolii.-Campos No,·os - 314 km
CrS 2.072.00,00.
BR-470: Campo~Novos-Rio Uruguai - 39 km
CrS SJ.OOO.OO.
BR-457: ugc:s-Tubar3o: 210 km- CrS 4.010.000,00.
Tocai- CrS 7.189.000,110.

3 - lmplmuçio c pa'l'lmes~tacio
I n'·otimcntos rcaliz.ados- CrS 366.800.000,00.
Obm cm andamento: 40::!,5 km. BR-153: Erechim-R.Farias
(Di vis;~- PR/SC): II!O,Skm- CrS 220.500.000,00
BR-158: Div. SC/RS.BR-28::!- Cunha Poril Acesso a Irar:
S05km- CrS 18.700.000,00
BR-282: t\Ces.~ a Florinnópolis- 5,6 km- CrS 8. 700.000,00
BR-282: Campos Novos-Silo Miguel D'Oeste: 46,6 km CrS 50.100.000,00
BR-170: Monte: Alegre - Campos Novos: 19,0 km CrS 68.800.000,00.
Total: 402,5 km- CrS 366.800.000,00
Sr. Presidente:, dificil enumerar todas as renliznçõcs no Estado
de Santa Catarina, pela uçào direta do Governo Federal ou através
de convénios com órgãos estaduais. Seria isso enfastioso, de tão
longo. Mas enumeraremos mais algumas ajudas concedidas ao nosso
Estado:
1. O Presidente do BNH, Dr. Maurício Schulmann, assinou, em
Florian6polis, cm fins de 1975, convénios na ordem de Cr$ 80,7
milhões pura o financiamento de obras de abastecimento d'água, que
bencliciarilo uma população de 350 mil habitantes, abrangendo
Águas de Chnpccó, São Carlos, Ascurra, Rodeio, ltajar, Fraiburgo,
Governador Celso Rumos, Gruvatul, Guubiruba, Guuramirim,
lmarur, Nova Trento, Presidente Getúlio, Santa Cccrlin, Tnió,

Mafra, Braço do Norte, Dionísio Cerqueira, lbirumn, ltuporanga c
Silo Miguel D'Oc.~te.
2. Em maio passado. foram assinados, em Ftorianópolis,
convênios entre o MEC e o Governo do Estado, no valor global de
CrS 6 milhões, para alfabetização, bolsas de estudos, c pura os
conjuntos educacionais de 29 grau de Florianópolis, Tubarão, Rio do
Sul, Criciúmn c: Araranguâ.
3. Implantação, pela TELEBRÃS, do Sistema de DisC:Jgcm
Dircta, com inauguração de 23.550 novos terminais tclefõnicos,
bc:ncficiando SOO mil habitantes. O investimento. .para esse: sistema
alcançou CrS 200 milhões, c a solenidade de inauguração foi presi·
dida pelo eminente Ministro Quandt de Oliveira. As realizações no
sc:tor de tclecomur1icações dispensam maiores comcntãrios, pois silo
por demais notórias.
4. Convénio assinado entre a Secretaria de Educaçilo e a
Campanha Nacional de: Alimentação Escolar, bc:nc:ficiando 80% dos
municfpios .c::atarinc:riscs, c:om a concessão de merenda escolar.
gratuita.
5. Quando da visita do. Ministro Dirceu Nogueira a Santa
Catarina. assegurou Sua E.ltcc:lência a c:onstruçilo da BR-475, de
Lagc:s a Tubarão, incluída no II PND, e da BR-282, a ser construída
pelo DER cm convênio c:om o DNER, c:omo assegurado havia o
DNER a c:onstruçilo da BR-470, ligando Blumenau a Navegantes,
cujos trabalhos serão iniciados cm setembro do corrente ano.

6. A PETROBRÁS já enviou para o litoral catarinc:nse platafor·
ma para pesquisar petróleo, o que foi amplamente: noticiado pelas
imprc:nsa.s catllrinense c brasileira.
7. Ainda: criaçilo e instalaçilo de várias agências do Banco do
Brasil; ajuda financeira cfou financiamento para elctrilicaçilo rural,
por pane do Minist~o da Agricultura- INCRA- JEER; Convê·
nio com a Secretaria da Agricultura c SUDEPE para descnvolvimcn·
to do setor pesqueiro; aprovaçilo do Distrito Florestlll pelo IBDF; 29
mil Bolw de Estudo nilo reembolsáveis, através do PEBE Minist~o do Trabalho.
Sr. Presidente, a despeito de: todas as dificuldades do momento,
o Governo Gciscl está proporcionando ao Governo Antônio Carlos
Konder Reis recursos os mais amplos, cm todos os sctores, para
c:xecuçilo de mctl15 governamentais que propiciarilo ao Estado de
Santa Cntllrina c:noime impulso de desenvolvimento.
Santa Catarina dispõe de notável variedade de recursos natu·
ruis. Seu povo é ordeiro, progressista c caracterizado por invulgar
espírito criador. Tornadas realidades as obras cm pleno andamento e
aquelas cm fase final de e.~tudo, a fisionomia do Estado sofrerá
alterações fundamentais, bastllndo salientar a inlcrligaçilo de suas
várias regiões por modernas rodovias. E, diretamcntc ou através de
numerosos convênios, o Governo Geisel está propici11ndo ao Govcr·
no .do Est11do todos os recursos, t~nicos c financeiros, necessário:
para a concrctizaçilo de portentosa obra, que abrirâ novas c grandio·
sas perspectivas para o povo catarinense. Nilo será por ausência ou
escassez de ajuda do Governo Federal que isso deixará de ocorrer,
rBzio pela qual c:'ra do nosso dever repelir o que foi dito c repetido
desta tribuna pelo nobre Senador Evelâsio Vieira, sem o mínimo
apoio na verdade. Dc:vo ainda dizer que não enumerei toda a ajuda
do Governo Geiscl a Santa Catarina, tanto aquela já dada como a
que nos será propiciada nestes próximos anos.
Concluo, Sr. Presidente, com as palavras iniciais do discurso
aqui proferido pelo Senador Evelésio Vieira e que espero ter
refutado com abundância:
"Credibilidade, palavra que tem alta significação na atividadc
do homem, em qualquer setor. Para conquisté-la, para mantê-la, é
necessário comportamento de honestidade, de lealdade, de cocrên-·
cia, de resgate dos compromissos assumidos, principalmente, ao
homem público".
E, acrescento eu, acima de tudo é preciso acatar a verdade, pois
esta, por mais que tarde, termina por se impor! (Muito bem! Palmas.)
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O Sr. Itamar Fraaco (MDB - MO) - Sr. Presidente, peço a
palavra, como Lldcr.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra,
como Lldcr, o Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO. Como Lldcr,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Apenas desejo comunicar ACasa que o Senador Evcl6sio Vieira
responderá ao pronunciamento desta tarde do Senador Otair Bccker,
mas, por certo, S. Ex• o Senador Evcl6sio Vieira o (arA cm uma
linguagem mais cavalheiresca.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra o
nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Nilo vou fazer, agora, o discurso que projetara proferir, uma vez
que a ~o. j6 cm dccllnio, será encerrada antes qu: cu pudesse
desenvolver o tema que delineara. Mas vou fazer, cm c:onseqCencia,
apenas algumas observaÇÕes em relaçilo a determinados fatos que
têm ocorrido entre nós para deles tirar uma ilaçilo.
~que já se vem tornando regra o Governo fazer uma dcc:laraçilo
um dia e proceder de forma contrâria, dias após.
A titulo de exemplo, c apenas a titulo de exemplo, observo que,
no mês de abril, circulou noticia segundo a qual tam~m este ano, como nos anos anteriores, haveria importaçilo de carne do Uruguai. O
Eludo de S. Paulo, de 6 de abril, noticiava:

"O governo brasileiro expediu, ontem, licença para im·
portação de 26 mil toneladas de carne do Uruguai, de um
total de 50 mil que serilo compradas naquele pois. A dccisilo,
que contrario o posiçio defendida pelos pccuaristas na·
cionais, beneficio quatro grandes frigorllicos, três dos quais
multinacionais.
A importação serã feita diretamcntc pelos frigorllic:os
Bordon, Comabra, Anglo e Swin, em regime de draw-back,
ou seja, para posterior exportaçilo, com o produto jã
industrializado c enlatado. Ao conceder a licença para a
importaçilo, o governo levou cm conta a reivindicaçilo
apresentada pela indústria, segundo a qual o preço por
tonelada da carne uruguaia é inferior de 400 dólares à
produzida no Brasil."
Esta noticia, Sr. Presidente, estampada no dia 6 de abril,
encontrou contestação logo no dia imediato. E de quem? Nem mais,
nem menos, do que do Ministro da Agricultura, que, cm declarações
fartamente estampadas cm nossos folhas, inclusive da Capital
Federal, afirmou textualmente: "desconheço importações de carne".
Adiantando fontes do Ministério que a importação seria prcjudiciàl
à agropccuária brasileira.
Tenho em milos o Correio Brulllense de 7 de abril. Nilo
obstante O Estado de S. Paulo de 7 de abril informar que os
frigorllic:os já escolhiam as carnes cm Montevidéu c que desta vez o
protesto nilo se originara somente dos produtores, mas também dos
frigorllicos nilo beneficiados, o mesmo jornal publicava declarações
do Ministro da Agricultura, de teor idêntico àquelas que há instantes
dei noticia à Casa. 'Acrescentava, também, que o Presidente da
Federação da Agricultura do Rio Gràndc do Sul, lber Benvcgnú, se
manifestara visçeralmcnte contra as importações de carne do
Uruguai, mesmo no sistema draw-b1c:k. "Esta importaçilo vem
tumultuar o mercado da nossa· carne, causar. apreensão e desesti·
mular O· produtor nacional". Acrescentando: "!;:lógico que o volume
que será importado será em prejulzo de igual volume que poderia ser
·abatido aqui".

Pouco depois, a Gazeta Mercutll, dos dias 10 e 12, ainda do
mês de abril, noticiava que o Sindicato da Indústria do Frio voltou a
desmentir as informaç3c:s de que seria importada carne do Uruguai c
tachou de ap6c:rifas as declarações atribuldas por alguns jornais ao
Presidente do Sindicato.
Passam-se os dias, Sr. Presidente; chegamos ao corrente mês de
junho todos os jornais noticiam que consumada esta a importaçilo,
ou o inicio da importaçilo, desmentida hA dois meses I
Tenho cm milos um jornal do meu Estado, a Folha da Muhi do
dia 12: "Carne uruguaia começa a chegar ainda este mês, apesar do)
desmentidos". Informa que" o negócio l: altamente lucrativo para os
quatro grandes frigorlficos, porque eles ganhanlo na diferença preços c se bcncficiarilo, também, do incentivo de 28% para a exporta·
ção de enlatados concedido pelo Governo".
O Eltalo de S. Palllo, do mesmo dia 12, na primeíra pAgina c
numa p4gina interna divulga igual notlc:ia: "AsSO mil toneladas de
carne, que seria importadas do Uruguai, comcçanlo a ser embarca·
du este mb, informaram, ontem, no Rio de Janeiro técnicos
governamentais c fontes ligadas Aindllstria do frio. H4 dois meses o
Governo desmentiu, catcgorlcamcnte, esta opcra~o. por intcrm~io
dos Ministros da Agricultura c da Fazenda", Mais adiante: "fontes
do sctor lembraram que, ao ncgnr a compra de carne uruguaia cm
ubril, o Governo levou em contu as re11ções dos pcc:unri~tus nu·
:ionais": Fala na diferença de preço c diz que dirigentes de frigorlli·
cos afirmaram. ontem, que o Governo foi 1urprcc:ndido com a
divulga~o cm abril, c preferiu negar a importaçilo temendo um efeito negativo sobre os produtores. E assim por diante Sr. Presidente.
O Sr. Vlrslllo T•YOra (ARENA- CE)- Eminente Senador...
O SR. PAULO BROSSARD (M DB - RS)- Também jornais
de Brasnia; O Joraal de BruiiJa, entre eles, tem not!cius nos mesmos
termos. Vou ler apenas os tltulos: "Uruguai j4 Manda Carne
Desmentida", E outro cm forma interrogativa: "Afinal, Importamos
ou nuo u Carne do Uruguai?" E umatc:rc:cÍru: "A lmporwçào de: Car·
nc, Apcsllr dos Dc:smcntidos":
Eate é um fato, Sr. Presidente, que deixo até de anulisar no seu
m~rito, embora j4 o tenha feito no ano passado, quando esta cena
ocorreu.
O Sr. \'lrai1lo T.,ora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
permite um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- J6 terei a honru
de ouvi-lo.
Mas quero registrar para mostrar isto: o Governo desmente
categoricamente' uma noticia no mes de abril c a mesma noticio ~
confirmada, apesar dos desmentidos, no mês de junho. E isto é o
mais grave: a importação estava autorizada, quando u noticia era
desmentida.
Perddc·mc o eminente Líder, Senador Virgnio Távora, a quem
ouvirei Jogo a seguir, com o prazer de sempre, pcrdóe-mc S. Ex•, mas
vou dizer que isto nilo é sério c fatos como este tiram a credibilidade
que o Governo precisa ter.
Ouço o nobre Senador.
O Sr. Vlralllo T••ora (ARENA -CE)- Eminente Senador,
os eselarccimentos que poderíamos prestar a V. Ex•, pelo respeito
que lhe temos, serão dados na primeira sessão especial que este
Congresso tiver. Assim como V. Ex• sempre nos abriu um crédito de
confiança, faça·o também neste caso. Se V. Ex• concordar,
poderemos, então discutir o mérito nessa sessão, inclusive os avanços
e recuos:
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- V. Ex• até quase
me faz dizer alguma coisa que cu preferiria nilo dizer. Mas, como dis·
se, não quero entrar no exame, no mérito do negócio autorizado pelo
Governo. Na passada sessão lcgislativn,lcmbro·mc de ter ouvido um
aparte do nobre Senador Saldanha Dcrzi a respeito da importação

.,
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insisti na apreciação do problema, sob aquele ponto de vista. E. ainda agora, não o fa~. O que quero registrar é apenas isto: num dia o
Governo diz uma coisa c no outro dia faz outra; c o que é mais grave,
quando desmente a noticia, faz um desmentido inverldico, visto que
o negócio estava cfctivamentc autorizado cm abril e a noticia que o
Eâdo 11t S. Palo difundira, em sua edição do dia 6 de abril, era
abeolutamente euta, absolutamente correta. Este é o primeiro fato
que queria arrolar, para mostrar que o Governo, procedendo como
tem procedido, perde algo que nilo pode perder. Um Governo pode
errar- e necessariamente erra - mas nilo deve fazer aeertivas que
nAo correspondam Averdade.
O !W. VhJIUo T'YOn (ARENA - CE) - Eminente Senador,
:al no c~w. o que diue'o Sr. Mi nutro da Agricultura- sem defendé·
lo, não gcntaria de entnar no mérito d~ quQulo, nesta sess3o.
Acreditamo. que tenhll nzões pua tal - dis~oe ele que desconhecia.
Se f<>uc politico como nóJ, tlllvezti••c:uc: dado outro torneio il frase.
O SR. PAULO IROSSARD (MOS - RS) -Neste passo,
di.!oeordo. Em primeiro lu1ar, porque o MiniJLro é um politico.
O Sr. Uaro Batbo.u (MOS- GOJ- :"c:cessarinmente.
O !W. V1rJQJo Tl?on (ARENA -CE)- Ele é um técnico.
O SR. PAULO IROSSARD (MDB - RS) - E se nilo for
politico, nlo deveria se: Ministro. Em qundo lugar, nlo sei porque
~o. pol!tícoJ K toler~ ou K dC\·e tolerar infringir a verdade. N3o
concordo nc:uc p;s.U<J.
O Sr. V1taiUo n-. (ARENA- CE)- Nós podemoJ apre-ciar um fato, Km falt.u A•·erdadc, nAo muito jesuitic:nmc:nte procede:
~uim· •·amo• atudu o c.uo, nlo tcmoJ conhecimento, vamos ver.
sao auamcn mentindo, quando dissemo• iuo: nao temos
conhecimento, vamcn \'l:f do que K t.llltl, vamos c:nminar o auunto.
Agor-:s. "nÃo ha•'Cf'A", n11turalmcnte foi uma énfasc exagerada que
S. b• deu a um fato que mamo vieram providénc:illS pc:uonis.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Começa a
aprender, Sr. Presidente. que quando se tratar da linguagem oficial,
dc:vo ler com outros olhos.
O !W. VlrJiUo T'te~n (ARENA- CE)- Nio quando ~oe tratar
de linguasem oficial, mu quando K tratAr de linguagem que envolve
interc:uc: nacional.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Agora começo a
fiQr com eenll dificuldade, Sn. Senadores, porque os jornais nilo
co1tumam ter, como titulo ou subtllulo: matéria de interesse nacional. De modo que fico perplexo e começo ...
O Sr. Man01 Ldo (A RENA- PR)- Lamentavelmente.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)-... a me perguntar, em cada caso: estarei lendo o que leio ou, porque há um oculto
interesse nacional, o que estou lendo nilo é o que estou lendo?
Sr. Presidente, vou deiXRr a carne e passar para o arroz- não
sei se para a tranqUilidade ou para o desconforto do eminente Senodor pelo Ceará.
No dia 16 de março, um dos nossos jornais informa: "O Brasil
será o maior exportador de arroz" - o Pais terá uma safra que o
colocará na posição de maior exportador...
O Sr. VlraOJo T''ora (ARENA- CE)- Quem afirma isso?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Sr. Senador,
serei obediente à suo solicitação. Quem afirma é o Diretor da Comissão de Financiamento da Produção, Sr. Paulo Viana. Informava
mais, dizendo que o Brasil deixaria os Estudos Unidos e a Tailândia
muito atrás, passaria ele a ocupar o primeiro lugar entre os exportodores de arroz.

~~.

Ora, Sr. Presidente, li o noticia e, embora nilo seja muito
informado nestes assuntos, sei o bastante para concluir que esta notícia seria tudo, menos cxata. E, por isso, guardei o jornal, esperando
que as semanas se puSIMsem para aguardar a negação desta noticia,
porque é evidente, mesmo para !)essoos nilo muito informadas a
respeito da rizicultura nocional e internacional, que o Brasil nilo poderia passar de um ano para outro à condição de maior exportador
de arroz do mundo.
~ evidente, aliás, curiosa situação essa, quando, um mês após,
tomava-se conhecimento de que a alfquota ad Yalorem do imposto
de importação sobre arroz partido foi reduzida de 45% para 5%, por
decisão do Conselho de Política Aduaneira do Ministério da Fazenda. Mus, como reduzir desta forma a allquota do imposto de
importação sobre o arroz, quando um mês antes se dizia que o Brasil
bateria os Estados Unidos e a Tailândia e ocuparia o primeiro lugar
entre os exportadores desse cereal?
Nilo demorou muito, para ser mais exalo, imediatamente após
essa declaração de ufanismo sem medida, a Federação das Cooperativas de Arroz do Rio Grande do Sul, que é uma entidade organizada,
contestava formalmente aquela declaração do Diretor da Comissão
de Financiamento da Produção, dizendo:
"FEARROZ CRITICA QUEM DÁ INFORMAÇ0ES
QUE NÃO ESPELHAM A REALIDADE
A Federação dos Cooperativas de Arroz do Rio Grande
do Sul está fazendo circular mais um número ([e seu boletim
informativo quinzenal. Inicialmente, hã um longo comentá·
rio sobre as informações que silo fornecidas ao Governo Federal sobre: a produção de arroz no Pafs, muitos das quais
nilo espelham, nem de longe, a realidade. Comenta a Fearroz
que "tem razio o Governo quando olha com desconlianÇll as
informações que lhe fornc:eem a maioria dos que lá vão
dialogar. Esses preparam as justificativas de acordo com as
pretensões que desejam alcanÇllr. Dia 12 passado assistimos
- prossegue o comentário - a uma reunião cm Brasflia onde estavam representados, muitos pelos seus secretários de
Agricultura, os Estudos de Santa Catarina, Paraná, Silo
Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Rio .Grande do
Sul. As estimativas da colheita declaradas foram tão
exageradas que o Brasil, de um ano poro outro, torna-se o
maior exportador de arroz do mundo, já que os Estados
Unidos, que mantém o primeiro lugar, exportam de 1,5 a 1,8
milhões de toneladas por ano. Das informações salvo o RGS,
que declarou 33 milhões de socas, só Goiás e Silo Paulo poderão ter sofras parecidas com as estimativos fornecidas".
Segundo a Fearroz, nesta mesma reunião de Brasnia,
causou espécie o declaração do secretário da Agricultura do
Mato Grosso cujo Estado, segundo levantamentos feitos, irá
colher 43 milhões de sacos de 50 quilos. O presidente da
entidade gaúcha, face a essa afirmação aparteou dizendo que,
"se por ventura houver esta produção, nilo colhe e, se colher,
nilo conservo e nem armazena".
E explicação paro essa acertiva é bastante longa e demanda uma série de dados até o entendimento final. Resumindo, no entanto, para atingir os 43 milhões de sacos de 50 quilos, o Estado do Mato Grosso necessitaria de três meses só
para o preparo da terra, plantio e colheita e do emprego de
68.750 homens trabalhando sem parar, não respeitando
domingos e nem dias de chuvas. Deste modo, para aumentar
de 8 milhões de sacas, colhidos no ano passado, para 43 milhões este ano, o aumento de área plantada deveria ser de 825
mil hectares, que representa quase exatamente o dobro de
toda a área de arroz plantada no RGS.
A Fearroz, de acordo com o comentário de seu boletim
quinzenal, tem informações de que o desenvolvimento,
principalmente no sul de Mato Grosso, é impressionante, só
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"esse desenvolvimento é sem maiores plancjamcntos e, como
todo o desenvolvimento feito na base do lufa-lufa, incorre cm
distorções lamentáveis". Cita, como exemplo, o norte do
E.~tado, onde se localiza a área de incentivos.
"Ali foi construfdo um modelar engenho, no entanto,
num raio de 250 quilómetros, não há nenhuma plantação de
arroz. 'Por outro lado, uma outra zona produzirá I,S milhões
de sacas e nilo existe estrada, secadores c armazéns."
O Sr. Uzaro Barbo111 (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte, Senador Brossard?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Apenas para con·
cluir, nobre Senador.
Agora, no mes de junho, já se sabe que a exportação de arroz
este ano será baixa, como leio no Jornal de Brullla, do dia I I dc.~tc
mes.
E mais uma vez, Sr. Presidente eu me pergunto: como se pode
levar a .sério declarações de autoridades investidas cm cargo de
responsabilidade, quando dizem uma coisa em um mes c dois meses
após acontece cxatamcntc o contrário? E essas coisas acontecem,
mas nada acontece, porque a irresponsabilidade continua a mesma,
na sua plenitude.
Ouço o nobre Senador por Goiás.
O Sr. Uzaro BarboZII (MDB - GO) - Senador Paulo
Brossard, é diiTcil dizer como essas coisas acontecem c com que
freqUência elu acontecem. Tenho cm milos um recorte do jornal O
Mlllldo DlpiOIÚdco- Dfplomadc Workl, de dezembro de 1975. Nilo
se trata de uma folha qualquer, mas de um jornal com circulação no
mundo inteiro, a nfvel de Embaixadas. Por ocasião de minha estada
cm Nova Iorque, integrando a delegação brasileira junto à ONU, vi
nesse jornal declarações de S. Ex• o Sr. Ministro da Agricultura,
Alysson Paulinclli, assegurando que o Brasil, neste ano de I976, seria
mais do que auto-suficiente cm produção de trigo ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Recordo-me
dessa notfcia, nobre Senador - perdoe-me a interrupção. E todo
mundo sabe, todo o Brasil sabe que isso nilo é exalo, infelizmente,
dolorosamente não é cxato. Agora pergunto-me: como é que essa
gente anda dizendo essas coisas c continuam Ministros c continuam
Di retores!
O Sr. Uzaro Barbo111 (MDB- GO)- E continuam Ministro~
c continuam di retores! Qual o brasileiro medianamente bem informa·
do que nilo tinha conhecimento de que S. Ex• o Sr. Ministro da
Agricultura estava avançando na lua.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sonhando!
O Sr. Uzaro BarboZII (MDB - GO) - Passo às mitos de
V. Ex• o recorte desse jornal internacional, para que V. Ex• o
acolha cm seu discurso.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Agradeço a
colaboração que me dá o nobre Senador; recordava-me do fato.
O Sr. Uzaro Barbou (MDB - GO) - Achei de suma gravidade um Ministro de Estado fazer declarações como estas que
circularam. por todos os pulses do mundo, c continua Ministro.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - A pergunta é
essa, Sr. Presidente: qual a credibilidade da palavra dCSIIII alltoridades, interna c externamente? quando dizem estas coisas, quando
estas coisas silo ditas c nada, absolutamente nada, lhes acontece'!
O Sr. Uzaro BarboZII (MDB- GO)- E quando dizem estas
coisas, inclusive no exterior.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- No exterior!
O Sr. L•zaro Barboza (MDB - 00) - O que compromete
multo mais a imagem do Pafs c a credibilidade do Governo.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Será, Sr.
Presidente, que eles ajudam realmente o Governo? Creio que ajuda
maior ao Governo, dá a Oposição.
Para não sair ainda dos gêncro5 alimcntlcios, Sr. Presidente, vou
referir-me agora, ...
O Sr. VlraOio T'vora (ARENA - CE)- Permite V. Ext? (Assentimento áo orador.) - Eminente Senador, tfnhamos cu sido
chamado ao telefone para tratar de assunto urgente que ainda vai
privar-nos de ouvir parte do resto da sua enunciação. Mas, vamos
seriar: problema da carne, do arroz. Vamo-nos certificar de tudo o
que V. Ex• alega, para depois responder. Quanto ao trigo, V. Ex•
está cometendo uma injustiça clamorosa com o Ministro. Aos dados
que aquiete o eminente Senador goiano - dados tidos em milos
inclusive pelo Lfdcr da Maioria cm cxcrcfcio, nos dizem, que esta
produção da safra 76/77. possivelmente, durá a auto-suficii:ncia do
Pais. Vamos trazer, de Estudo por Estudo, c: vcrficnrcmos a
produção ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Qual é a
estimativa da produçilo, embora nlo dcsc:ja aprofundar mais o deba·
te?
O Sr. Vlrafllo T'vora (ARENA - CE) - Quatro milhões c:
oitocentas mil toncludas. Praticamente há auto-suficiência
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Quais silo as
do Pais?

necc.~idades,

O Sr. VlraOJo T'Yora (ARENA - CE) - Quatro milhões c
quinhentos mil. V. Ex• vai tirur trezentas c cinqUenta ou quutroccn·
tas mil toneladas pura semente:; daria justamente uuto-suficii:nciu.
Segundo ponto: prc:visilp. Quem justamente ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pcrmita·me
interromper?
O Sr. VlfJOio T'•ora (ARENA - CE) - Permita-nos, com
todo o respeito a amizade que temos, mútua! A conveniência ou não
de' ter determinados auxiliares, c da competência c privatividudc do
superior, no caso, o Senhor Prc.~idcntc da República. Ao que,
informados estamos, tem uma opiniilo bem diferente da de V. Ex•
quunto ao valor c a obra que o Ministro Alysson Paulinclli vem
rculiznndo. Isso deve ser bem proclam~:!v.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A respeito disso,
não tenho nenhuma dúvida, nobre Senador.
Sr. Presidc;ntc pode crer V. Ex• que será um dia feliz aquele cm
que se verificar cfctivamcntc a auto-suficiência de trigo no Brasil.
Vou prosseguir, Sr. Presidente.
Abro os jornais c vejo esta outra noticia. E: a de que o Governo
decidiu importar três mil toneladas de leite em pó. De outra vez, c:Ste
fato se vem reproduzindo c me: truz à tribuna pura manifestar o meu
desalento, pura não dizer mais, o meu desalento cm face da politica
governamental, segundo a qual, num Pafs com as dimensões do
Brasil, importa leite cm pó. Uma área imensa, um rebanho imenso c
importa leite cm pó! Há dois anos foi da Nova Zelândia c da Holanda, no ano passado foi do Canadá c da Argentina c este ano, nilo sei
de onde será, Sr. Presidente, mas a importação será feita.
Agora, há poucos dias, me dizia aqui um criador do Rio Grande
do Norte, que ele terminou abandonando a c~ploraçilo do leite, por·
que enquanto o preço do leite permanecia imóvel, a dcspcito.dc lfq~i·
do, o preço da ração aumentava continuamente c ele foi forçado,
num certo momento, u abandonar o seu investimento ...
O Sr. VlreOJo T'•ora (ARENA- CE)- Veja V. Ex• ar o caso:
o leite é um dos produtos subsidiados pelo Governo. E:, eminente
Senador, uma prova evidente daquilo que sempre aqui afirmamos da
"toalha ser curta c a mesa ser grande". O Governo adoraria -c to·
dos nós por que nilo qucrlrfamos -ter capacidade de dar um grand~
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eminente Senador Agenor Maria, que tanto toca nesse usunto, é
aubsidiado, c muito nilo sabemos se S. Ex• sabe disto- o leite que u
crianças do no110 Estado tomam é subsidiado, e muito. Infelizmente,
o Governo nilo tem esta cornucópia de recursos que permite
sulnidiar ao ponto deaejado.
O SR.. PAULO BROSSARD (MOB- RS)- Perdio, nobre
Senador, ninguém falou em 1ublldio.
O Sr. VlrJmo T'l'Orl (ARENA - CE) - Mu estamo•
mostrando a V. Ext: o que acontece é que, quando o produtor reclama, a que justamente V, Ex• IC referia, de que o leite j6 nlo dfl o
rendimento qtle torne atrativa a produçlo, é porque estamo• num
rqimc de liVR oferta, de concorrenda. Entre a aploraçlo de pccufl·
ria de cone c pocu.6ria de leite o faz.cndciro, estA preferindo 1 pccullria de cone- que, por aua ycz. de cujo rendimento também reclama
- mu 1 c:sU preferindo. V. Ex• dirt. com toda a razio: vamos, en!Ao, aubúdiAr o leite em IUB maior pane, porque também o consumi·
dor deue produto .•.
O SR. PAULO BROSSARD (MOB- RS)- Nlo vejo a quc:st.lo tob este ponto de vista.
O Sr. V1rJ11o nl'Orl (ARENA -CE)- Mu vamos adiantar
Ex>: o preço do leite comeÇa a subir, nlo podemos subúdi6-lo
mail ainda e quando o Oo\'Cmo impona o leite em pó é para manter
uma oferta mínima do morno.
a V.

O SJl. PAULO BROSSAaD (MOS - RS) - Perdlo, nobre
Saudor,l: que fci adolAda uma poUtiea !Ao aeanhada, em rdaçlo a
ax tctor. que houve um abandono em Jf'llldcs propomks. Dei o
aemplo de um cuo do Rio Grande do Nonc. Mas. na Arca de Slo
Paulo. b6 coiM de dois ou t.rCa anot.. houve uma queda vertical na
produçlo do lc:itc. Por qu!! O leite nlo butava para manter 1 raçlo.;
O Sr. V'lraQlo TftOra (ARE.'~: A - CE)referimot.. eminente Senador.

~o

preço 1 que nos

O SR. PAULO BROSSARD (MOB- RS) - En!Ao, o que
aeonlcccu. ~que o produ!or. querendo ou nlo, gosllndo ou nlo do
ICU ondo, foi obripdo I Mc:rifieat Velllres ...
O Sr. SOda"'* Dlnl (ARENA - Ml) - Sacrificou-o o
Governo, de tréa a quatro anos pusados, !ai era a su1 politica de
restriçlo de aumento do preço do leite, enquanlo subia
Yettiginou.menlc • raçlo. Os produtores de leite nlo tiveram condi·
ç.XS de IObm•i,·enda.
O SR. PAULO BROSSARD (MOB- RS)- AI estA, foram
obrigados.
O Sf'. s.l4uba Dtn:l (ARENA - Ml) - Sacrificou-se neslc
P11is u melhores matriz.c:s que tlnhamo,. Foi c:ssa loucura. Depois da
porta arrombada, nl é que veio o Governo que, percebendo os erros
do pusado, fez um plano de financiamento•, a 12 anos de prazo,
juros subsidiados, para que pudésscm'os recompor o nosso rebanho
leiteiro.
O SR. PAULO BROSSARD (MOB- RS)- AI est6.
O Sf'. VirPilo T'"ora (ARENA - CE)- Em que is te está cm
contradiçllo com o que afirmamos é o que ainda nilo entendemos.
O SR. PAULO BROSSARD (MOB - RS) - O aparte do
nobre Senador Saldanha Derzi, que agradeço, me diDpensa de outros
comentários, pois confirma ~atamcntc o que cu disse. Aliás, devo
dizer, esse JlrPblcma,ni!o foi criado pelo atual Governo.
O &. Saldanha Derd (ARENA - MT) - Nilo foi pelo atual
Governo.
O SR. PAULO BROSSARD (MOS- RS)- O atual Governo
o encontrou. Mas, se toco nestes assuntos é cxatamcntc para mostrar
que é f6cil abater uma vaca leiteiro de boa qualidade, mas não é f6cil

substitui-la. E l: preciso que haja uma politica que sirva nilo apenu o
dia de hoje, mu também o dia de amanhil.
O Sr. Saldanha Dtn:l (ARENA complemcnlar ...

MT) -

Quero

O SR. PAULO BROSSARD (MOS- RS)- E aquilo que foi.
negado ao produtor bruileiro hA dois c trêa anos, vem sendo dado
ao produtor estrangeiro hA dois c três anos, mediante a importaçllo;
do leite cm pó.
O Sf'. Sl."'••ha Dtrzl (ARENA - MT) - Quero complementar...
O Sr. VJrpllo n,ora (ARENA- CE)- t dado, hoje cm dia,
ao produtor nacional que !em subsidio ao lei!c.
O Sf'. Sekfenh• Derd (ARENA - Ml) - Quero complementar o meu aparte, dizendo que hoje estamos cm uma
reeupcraçllo, felizmente satisfatória, na parte do gado leiteiro,
inclusive na importaçllo de reprodutores da mais alta linhagem do
mundo, que estilo a! para a inseminaçllo anificial. Tudo iuo com a
colaboraçio, a financiamento do Governo, que se preocupou c
agora também se preocupa. Tanto que vai dar um aumento no leite
'no mes julhofagosto, para que o produtor tenha sobrevivencia. MU,
ainda este BnO C ta) Vez no próximo, tenhamOS que importar Wnda I
um pouco de leite em pó para poder suprir o mercado, espccialmcnlc
para u crianças ncccssitadas. Muito agradecido a V, Ex•
O Sr. VirJillo T'Yora (ARENA - CE) - Mais uma vez
repetimos: dado o aumento, do qual parte considerável de subsídios.
O SR. PAULO BROSSARD (MOS- RS)- Vou sair do actor
de generos alímentlcios pÕrquc, do contrário nilo termino nem o
pouco que gostaria de dizer.
Perdoem-me a mudança. Vamos mudar de usunto, Sr.
Presidente, vamos passar para o petróleo. Nilo vou rememorar os
debates haVidos, nesta Casa, em tomo dos challlJidos contratos d~
rileo1, quando o Governo dizia uma coisa aqui, num determinado
dia, dias após dizia c fazia exatamcnlc o inverso. Nilo menciono o
nome de pcssou, também sofro de amnésia. Meu objctivo nllo é
resolver ...
O Sr. VJrpiJo T"'CK'a (ARENA- CE)- Eminente Senador,
como nlo sofremos de amnésia, c, cm nome do General Geisel,
quem dizia isso éramo• nós ...
O SR. PAULO BROSSARD (MOS- RS)- Nilo, nilo era só

V. Ex•
O Sf'. Vlrafllo T'"ora (ARENA - CE) - Aceitamos a mais
integral responsabilidade...
O SR. PAULO BROSSARD (MOB - RS} - Realmente,
V. Ex• aqui fez um pronunciamento histórico. Mas nilo só V. Ex•
O s.-. Vlrgfllo T•vora (ARENA -CE) - Mos a Presidência da'
RcpOblíca ...
O SR. PAULO SROSSARD (MOB - RS}- As autoridades
do Poder Executivo vieram a esta Casa, ...
O Sf', Vlrg(llo T'Yora (ARENA -CE} -O Governo afirmou
na nota cntílo emitido que esta era suo antiga opiniilo. Portanto, nílo
diz!amos algo que nilo ...
O SR. PAULO BROSSARD (MOB - RS}- ... cu vi com os
meus olhos c ouvi com os meus ouvidos o Ministro das Minas c
Energia, ali no auditório Milton Campos dizer, que o problema, o debate dos contratos de riscos estava cnccrl'ado.
Nilo é este aspecto que eu quero trazer à baila, é outro. t que,
depois daquela dccisílo Presidencial, tomada daquela forma, aqui c
acolá foi dito que a dccisilo governamental nilo Infringia, nem dlrcta
ou indirctamentc, o monopólio estatal, que as empresas estrangeiras
que aqui viessem pesquisar petróleo receberiam cm dólares ou cm
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numa fenda ao monopólio estatal do petróleo. Quantas vezes foi dito
isto?
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mesmo ilustre
Ministro das Minas c Energia, cm março deste ano, dizia, nem mais
nem menos, do que iKto:
"A PETR_QBRÁS nilo recusará propostas de empresas
estrangeiras interessadas em oferecer, por antccipaçio, o
petróleo a que tcrilo direito, caso alcançarem exilo na
cxploraçio por meio dos contratos de risco ...
Jé se começou a falar no direito que teriam elas de receber
petróleo cm pagamento, tanto assim que "a PETROBRÁS nilo se
recusará" - palavras do Ministro das Minas c Energia - a
proposta de empresas que oferecessem, por antecipaçio, o petróleo a
que teriam direito.
Tenho cm milos o ütado de S. Pulo de 27 de março. E o
mesmo jornal, no dia 10 de junho, publicava:
"As companhias estrangeiras que firmarem contratos de
nsco com a PETKOBR>\S poderão receber "em petróleo", a
preços do mercado internacional, parte do pagamento a que
tcrilo direito se descobrirem jazidas comerciaiJ."
Palavras, agora, nilo do Ministro, mas do Presidente da
PETROBRÁS, em conferência pronunciada no Forum de Ciência c
Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O Sr. VlrJIISo T'YOrl (ARENA - CE) - Eminente Senador,
aabe V. Ex• que, por uma questilo de ~tica, contrato de risco ~ assunto que nilo tocamos nesta Casa.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Peço a V. Ex•,
não veja nas minhas palavras sequer alusilo a antigos debates. Tanto
assim que estou colocando o problema cm outros termos.
0. Sr. Vlrlfllo T''ora (ARENA - CE) - Mas, justamente,
para v1r cm socorro da necessidade de esclarecimentos que V. Ex•
tem, ~que o convidamos para que, amanhil, quarta.fcira, na Comis·
silo de Minas e Energia, perquirições semelhantes sejam feitas ao
eminente Presidente da PETROBRÁS que 14 comparecerá.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nobre Senador,
cu i~a se não tivesse outra obrigaçio na mesma hora, em outr~
Com1ssilo. Eu iria c ouviria não sei o que. Mas, cu já ouvi outras
declarações, nesta Casa, cm um mês, c contestadas no mês seguinte.
De modo que não é por falta de declaraçio, nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Lamento com uni·
cara V. Ex• que faltam 30 segundos para terminar o tempo da sessilo
e a Presidência está impossibilitada de propor a prorrogaçio porque,
às I8 horas e 30 minutos, haverá s~ilo do Congresso Nacional.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -Sr. Presidente,
conto com a sua tolerância c a compreensão dos eminentes colegas
para encerrar este discurso, que está longe de ser o discurso que eu
gostaria de proferir.
Mas, ainda a este propósito, não posso conformar-me com isso.
Logo depois da assinatura dos chamados contratos de risco, o mes·
mo Ministro de Minas c Energia declara que sem eles o Brasil faliria
Por amor de Deus, isso, quando fosse verdade, nilo podia ser dito.
Entilo o Brasil iria abrir suas portas ao capital estrangeiro, na
pesquisa c exploração do petróleo, c começava anunciando, urbi el
orlil, que ele carecia daqueles contratos porque senão iria à falência.
·o que quer dizer: não estilo cm condições, sequer, de discutir uma
cláusula. Confessava-se numa situação de Indigência diante das gran·
dcs empresas internacionais. Nilo posso compreender isto c nilo acei·
to que uma autoridade do meu País faça isso.
O Sr. Uuro Barbou (MDB - GO) Excelência.

Ningu~m

aceita,

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E ainda agora, o
mesmo presidente da empresa estatal diz que o Governo se viu
obrigado a adotá·los, referindo-se aos contratos de risco, por causa
da impossibilidade de conciliar elevados investimentos na cxploraçio, co~ os problemas do balanço de pagamento do Pars.
Sr. Presidente, é como quem diz: os interessados pod-r.: :•npo1
as condições, porque o Pais nilo tem meios de recusá-las. Por l>c:us,
nilo posso aceitar esta maneira de tratar um assunto desta seriedade.
Vou encerrar, Sr. Presidente, para dizer apenas - suindo um
pouco deste assunto lllo doloroso - observar, j4 agora no plano do
Turismo, outra posiçio do Gov:rno, assumida num dia e desmenti·
da tempos depois.
Em novembro do ano pBSSIIdo, no Rio de Janeiro, realizou-se
um congresso da ASTA. Esse congresso foi de tal forma prestigiado
pelo Governo que, nem mais nem menos, Sua Excelência o Senhor
Presidente da Rcpllblica se deslocou ao Rio de Janeiro, para manifestar, com a sua presença, o int~ do Governo cm mudar
radicalmente sua posiçio em relaçio Aquela atividade no País.
Sr. Presidente, haverá turismo de mio llnica?
Agora nós estamos com essa taxaçio dos 12 mil. Tuaçio ilegal.
Gostaria de discutir um pouco os aspectos legais dessa imposiçio
que acaba de ser feita pelo Governo, com as caracterlsticas de
emprátimo compulsório, sem lei complementar, sem autorizaçio ·
orçamentária: enfim, sem que sejam atendidas as prescrições da própria Carta outorgada, como demonstrou o eminente Ministro Aliomar Baleeiro.
Nilo terei oportunidade de fiiZCr isto, agora. Mas, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, nilo posso deixar de registrar a prefcrên·
cia que têm os llltimos Governos do Pais pelo nllmcro 12. O
Governo passado era dos doze por cento, o Governo atual ~ dos
doze mil. (Risos.)
Por falar em doze mil, vou encerrar, pedindo arrimo do poeta
da "Rosa do Povo", de Carlos Drummond que, outro diu, inspirado
por essa sapicntrssima providência, deixou escorregar da sua pena o
seguinte: "Novo decreto. Um senhor bem informado j4 me anuncia
.febril que de cada nllmorado existente no Brasil, para cada beijo
dado, vamos exigir doze mil cruzeiros adiantados". (Risos.)
Por hora, Sr. Presidente, lamentando, nilo poder concluir o
discurso, era o que desejava dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala;
vra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Uma justa rcivindicaçio do Sindicato dos Metalúrgicos está
prestes a ser obtida, graças aos ingentes esforços despendidos pelo
Presidente dessa classe, Senhor. Waldcmur Lustosa, que,
recentemente, esteve no BNH e na Delegacia Regional do Trabalho,
tratando da utilizaçilo do Fundo 'de Garantia do Tempo de Serviço
para aquisicão da casa própria.
Há um ambiente de otimismo entre os metalúrgicos diante dessa
possibilidade, E há pouco, o Engenheiro Jos~ Guilherme, Presidente
da CECISA, assegurou apoio cm torno da luta desencadeada poro o
liberaçio do FGTS
Já falei, aqui, no Senado, a respeito do pagamento da taxa de
insalubridade, assunto que ainda nilo pôde ser resolvido a bom termo, mas que espero venha a ser solucionado sem delongas por parte
da Cio. Siderúrgica Nacional.
Gostaria, nessa oportunidade, de referir-me à Assembl~ia-Gcral
realizada no llltimo dia 6, cm Volta Redonda, quando teve início o
estudo das bases de propostas para o acordo coletivo a ser apresentado às empresas estabelecidas na região territorial do Sindicato.
O importante, agora, ~que a liderança dos trabalhadores já está
cuidando de incluir os aposentados na melhoria salarial. E é quase
certo que scrilo alterados os descontos de mensalidade, ·tudo isso
visando a um desafogo para as crescentes dcsoesas dos metalllrglcos.

-444-

i'

Sr. Presidente, eu estava em Volta Redonda, há poucos dias, Senador Franco Montoro e voto vencido, em separado, do Sr.
quando foi obtido para a Metalúrgica Barbará e Fundição Barra do Senador Lázaro Barboza.
Pirai o aumento da taxa de insalubridade da ordem de 20% para
-de Serviço Plibllco Civil, favorável; e
servid~res dessas empresas. So faltando, agora, que o benefTci'o seja
- de Finanças, favorável, com voto vencido do Sr. Senador
extenstvo aos operários da Cia. Siderúrgica Barra Mansa, Fornasa e Mattos Leão e voto vencido, em separado, do Sr. Senador Ruy
Cia." ·f!stanífera do BrasiL
Santos.
A luta pela vitória do meu projeto de lei, concedendo férias de
-330 dias aos trabalhadores, está sendo complementada agora com o
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 94,
apoio sindical, visando a conquistar áreas de lazer, salário-famnia,
de 1975, do Sr. Senador Benjamim Farah, que altera o § 39 do Artigo
50% de adiantamento do salário-férias, correção das horas noturnas
acréscimo de horas-extras no 13~ salário, participação no lucro da~ 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n9s618 e619, de 1975, das Comissões:
empresas- e a propósito disso, Senhor Presidente, estou apresentan-· de .. consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
do ao Senado projeto de lei que visa a dar uma dimensão nova a esse ·
velho problema, permitindo que o trabalhador seja acionista da juridicidade, com a emenda que apresenta de n9 1-CCJ; e
-de Legislação Social, favorável ao projeto e à emenda da Coempresa com direito a um percentual de 20%, quando da elevação do
missão de Constituição e Justiça.
capital da mesma.
A par disso, Waldemar Lustosa desenvolve intensa atividade,
-4no sentido da instalação de sanitários novos, restaurante para os
Discussão,
em
turno
único,
do Projeto de Lei da Câmara n~ 115,
empregados, bebedouros, solicitando, ainda, lanche adequado para
de
1974
(n~
217-C/71,
na
Casa
de origem), que denomina "Ponte
todos aqueles que são obrigados a alongar a sua jornada de trabalho
Alfredo !talo Remar" a obra de arte projetada sobre o rio do Peixe,
por mais de duas horas diárias.
O representante da classe está desenvolvendo esforços, no senti· na BR-282, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n9 269, de 1976, da Comissão
do de criar uma subsedc do Sindicato no município de Barra do
-de
Transportes, Comunleaçijes e Obras Ptlbllcas.
Pirai, com atendimento médico, odontológico c jurídico para os
metalúrgicos residentes naquela cidade fluminense.
-!!Finalmente, Sr. Presidente, trago ao conhecimento da Casa,
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 37, de
mais uma conquista da classe. a inauguração no dia 12 último, do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecãni· 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como
case de Material Elétrico de Trés Rios e Paraíba do Sul, com entrega conclusão de seu Parecer n9 189, de 1976, com voto vencido do Sr.
da Carta Sindical pelo Delegado Regional do Trabalho do Estado do Senador Domlcio Gondim), que au~oriza o Estado de Minas Gerais
Rio de Janeiro, Senhor Luiz Carlos de Brito, acompanhada de diver- a alienar terras públicas que especifica, tendo
PARECERES, sob n9s 190 e 191, de 1976, das Comissões:
sas solenidades que abrilhantaram a festa dos metalúrgicos de Três
de Constltulç.io e Justiça, pela constitucionalidade e
Rios e Paraíba do Sul.
São noticias, Sr. Presidente, que alegram profundamente meu juridicidade; e
-de Agricultura, favoravel.
coração de metalúrgico honorário.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
-6O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nilo há mais
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de
oradores inscritos.
·
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão,
conclusão de seu Parecer n~ 192, de 1976, com voto vencido do Sr.
designando para a próxima a seguinte
Senador Domlcio Gondim), que autoriza o Estado de Minas Gerais
a alienar terras públicas que especifica, tendo
ORDEM DO DIA
PARECERES, sob n9s 193 e 194, de 1976, das Comissões:
- de Constltulç.io e Justiça, pela constitucionalidade e
-1juridicidade; e
-de AKrlcultura, favorável.
Votação, cm turno único, do Requerimento n9 262, de 1976, do
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da Ordem do Dia, do Ministro da Aeronáutica,
Tenente-Brigadeiro Joelmir Campos de Araripe Macedo, relativa ao
45~ aniversário do Correio Aéreo NacionaL

-2Votação, 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 em Elctrõnica, tendo
PARECERES, sob n~s 777 a 781, de 1975, das Comissões:
-de Consdtulçio e Justiça, favorável;
- de lealslaçio Social, J9 Pronunciamento: solicitando
audiência do Ministério do Trabalho; 2~ Pronunciamento: (ouvido o
Ministério do Trabalho), contrário, com voto vencido do Sr.

-7Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 39, de
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como
conclusão de seu Parecer n9 195, de 1976, com voto vencido do Sr.
Senador Domlcio Gondim), que autoriza o Estado de Minas Gerais
a alienar terras públicas que especifica, tendo
PARECERES, sob n9s 196 e 197, de 1976, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc; e
-de Agricultura, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
sessão.
ILevanta-se a sessão às 18 hotas e 25 minutos.)

