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1. 791-B/76, na Casa de origem), que altera disposições do Decreto-lei n.O 32, de 18 de novembro de 1966 (Código Brasileiro do Arl. (Projeto
que se transformou na Lei n.o 6. 350, de 7 de
julho de 1976.) ............................. .
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N, 97/76 (n. 182/76, na origem), referente
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 47/76 (n. 0
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pensão especial a Mário Batista do Nascimento,
e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6 .3!i1, de 7 de julho de 1976.)
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N.O 98/76 (n.0 183/76, na origem), referente
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 49/76 (n. 0
2. 040-C/76, na Casa de origem), que concede
pensão especial a Francelina Justino da Silva,
ex-combatente da I Guerra Mundial, e dá outras
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Lei n. 0 6 .352, de 7 de julho de 1976.) ......... .
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De agradecimentos de comunicações:
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N. 0 8.776 (n. 0 184/76, na origem), referente
aos Decretos Legislativos n.os 59 a 61, de 1976,
à escolha do nome do Sr. Asdrubal Pinto de
Ulyssea para exercer cargo que especifica, e à
retirada da Mensagem n.o 68/76, relativa à escolha de autoridade ......................... .
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Substitutivo do Senado ao Projeto de Le1
da Câmara n. 0 8, de 1976 (n, 0 1;297-D/75, na
Câmara dos Deputados), que acrescenta parágrafo único ao art. 60 da Lei n.0 5. 772, de 21 de
dezembro de 1971, que Instituiu o Código de
Propriedade Industrial, e determina outras providências. (Projeto enviado à sanção em 30 de
junho de 1976.) ............................. .

Submetendo ao senado a escolha de nome
indicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência:

N.o 99/76 (n. 0 193/76, na origem), referente
à escolha do Sr. Ovídio de Andrade Melo, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à Tailândia .................... .

o seguinte

1. 2. 5 - Ofício do Presidente da Academia
Brasileira de Letras

Projeto de Lei do Senado n. 0 175/76-DF, que
dispõe sobre os servidores públicos civis da Administração dlreta do Distrito Federal e de suas
.Autarquias, segundo a natureza jurídica do vinculo empregaticlo, e dá outras providências ...

.
S/N.0 de julho de 1976, encaminhando ao
Senado Federal o Parecer da Comissão de Vocabulário e Filologia, daquela Casa, sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 121/74, do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que disciplina a grafia e
uso de siglas e abreviaturas ................. .

Encaminhando
projeto:

ao

Senado
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1.2.2- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República
N.o 223-SUP AR/76, encaminhando cópia dos
esclarecimentos prestados pelo Ministério da
Previdência e .A,ssistência Social sobre o Requerimento n.o 40/76, do Sr. Senador Franco Montoro, relativo ao Projeto de Lei do Senado n. 0
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112• Sessão da 2• Sessão Legislatíva da 8• Legislatura,
·.em 111 de agosto de 1976
(Extraordinária)

. PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃE~ PINTO

Às 15 horus, uchum-se presentes os Srs: Senadores:
Adulberto Sena- José Lindoso- Cuttete·Pinheiro- Petrónio Portellu- Mauro Bcnevidc'S :- Din"rte Mariz- Ruy Carneiro
- Luiz Cavalcante.- Augusto Franco.- LourivaiBuptistu- Magulhües Pinto- Lázaro Burbozu.
O SR. PRESIDENTE (Magulhàes·Pinto)- A listu de presença
acusa o compureeimento de 12 Srs. Senadores. Havendo número regimcntul. dccluro aberta a scssüo. com as boas-vindas da Mcsu c as
minhus pcssoais.uos colegas, depois dc,tcrcm tido um '!lê:s de nosso
recesso.
Estou certo de que ugorn estamos todos preparados puru complement:tr os trnbulhos deste uno, upós este pequeno descanso.
O Sr. I•-Secretítrio vai proceder it leitura do Expediente,
f: lido o seguinte
·

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

R<•.<titu/ndo autógrafo.< de Pr0jeros de Lei .<anrimradns:
N• 86/76 (n• ,169/76, nu origem), de I• de julho, rererente ao
Projeto de Lei n• 6, de 1976-CN, que "dá nova redução ao urtigo 250
du Lei n• 4,737, de 15 de julho 'de 1965, ulterudo pelo urtigo 50 du
Lei n• 4.961, de 4 de muio de 1966, e uo urtigo 118 du Lei n• 5,682,
de 21 de julho de 1971".
·
(Projeto que se trunsrormou nu Lei n• 6.339, de I• de julho do
1976.)
'
N• 88/7lt (n' 170/76, nu origem), de 5 de julho, rererente ao
Projeto de Lei n• 7, de 1976-CN, que ~·estabelece regime especial
puru o uproveitumento dus juzidus d' substilncius minerais em âreus
especincus objeto de pesquisu ou luvru de petróleo, e dú outras providêncius'',
·
(Projeto que se trunsrormou nu Lei n• 6.340, de 5·de julho de
1976).
-N• 89/76 (n' 172/76, nu origem), de 5 de julho, rererente uo
Projeto de Lei du Citmuru n• 42, de 1976 (n• 1.794-B/76, nu Cusu de

urigem), que "altera disposições da Lei n• 6.082, de lO de julho de
1974, e dú outras providências''.
(Projeto que se transrormou nu Lei n• 6.342, de 5 de julho de
1976).
•
N• 90/76 (n• 173/76, nu origem), de 5 de julho, rercrente ao
Projeto de Lei Complementar n• 5, de I~76, que "permite aposentadoria voluntltria, nas condições que especifica, aos [uncionúrios
incluídos em Quadros Suplementares ou postos em disponibilidade".
(Projeto que se trans[ormou na Lei Complementar n• 29, de 5
de julho de 1976.)
·
N• 91/76 (n' 174/76, na origem), de 5 de julho, rercrente ao
Projeto de Lei da Câmara n•:46, de 1976 (n• 2.321-B/76, na Casa de
origem), que "autoriza o Poder Executivo a abrir em ravor de Encnr-·
gos Oernis da União - Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano. e Transrerências a Estados, Distrito Federal e
Municípios- Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamcn:
to da Presidência da República- o crédito especial até o limite de
CrS 2.869.400.000,00 (dois bilhões, oitocentos c sessenta e nove milhões c quatrocentos mil cruzeiros), para o fim que especifica".
(Projeto que se transrormou na Lei n• 6.343, de 5 de julho de
1976.)
'
.
N• 92/76 (n• 175{76, na origem), de 6 de julho; rcrercntc ao
Projeto de Lei da Câmara n• .48, de 1976 (n• 2.228-Bf76, na Casa de
origem), que "cria o Centro de Educação Tecnológica da Bahia, c dá
outras providências".
,
(Projeto que se transrormou nu Lei n• 6.344, de 6 de julho de
·1976.)
N• 93/76 (n• 176/76, na . origem), de 6 de julho, rerercnte no
Projeto de Lei da Câmara n• 40, de 1976 (n• 1.793-B/76, na Casa de
origem), que "dispõe sobre a transrerênciu de terrenos da União para
o património da Universidade Federal de Minas Gerais".
·
·
(Projeto que se transrormou na Lei n• 6.345, de 6 de julho de
1976,)
N• 94/76 (n• 177/76, na origem), de 6 de julho, rcrcrente no
Projeto de Lei da Câmara n• 100, de 1975 (n• 312-B/75, na Casa de
origem), que "inclui ligação rcrroviâria de Mato Grosso na relação
I

descritiva das ferrovias do Plano Nacional de Viação, institu!do pela
Lei n• 5.917, de lO de setembro de 1973".
(Projeto que se transformou na, Lei n• 6.346, de 6 de julho de
1976.)
N• 95/76 (n• 178/76, na origem), de 6 de julho, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1976 (n• 1.797-B/76, na Casa de
origem), que "revoga a Lei n• 1.956, de 26 de agosto de 1953".
(Projeto que se transformou na t:ei n• 6.347, .de 6 de julho de
1976.)
N• 96/76 (n• 181/76, na origem), de 7 dcjulho, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n• 44, de 1976 (n' 1.791-B/76, Casa de
origem), que "altera disposições do Decreto-Lei n• 32, de 18 de no·
vembro de 1966 (Código Brasileiro do Ar)".
·
·
(Projeto que se transl'órmou na Lei n• 6.350, de 7 de julho de
1976.)
N• 97/76 (n• 182/76, na origem), de 7 de julho, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n• 47, de 1976 (n• 2.084-B/76, na Casa de
origem), que "concede pensão especial a Mário Batista do Nascimento, c dâ outras providências".
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.351, de 7 de julho de
1976.).
.
N• 98/76 (n• 183/76, na origem), de 7 de julho, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n• 49, de 1976 (n• 2.040-C/76, na Casa de
origem), que "concede pensão especial a Francelina Justino da Silva,
•~·combatente da I • Guerra Mundial, c dâ outras providências".
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.352, de 7 de julho de
1976.)

na

De agradecimento de comunicações:
N• 87/76 (n• 184/76, na origem), de 7 de julho.do corrente ano,
referente aos Decretos Legislativos n• 59 a 61, de 1976, à escolha do
nome do Senhor Asdrubal Pinto de Ulyssca para exercer cargo que
especifica, c à retirada da Mensagem n• 68/76, relativa à escolha de
autoridade.

. MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de
•<11a prévia aquiescência:
MENSAGEM N• !19, DE 1976
(n•193f76, na orl1em)
~xcelentíssimos

Senhores Membros do Senado Federal:

De conformidade com o artigo 42 (item 111) da Constituição, c
nos termos dos artigos 21 c 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de I 972,. tenho a honra de submeter à aprovação de ·vossas
E~celências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Ovídio de Andra·
de Melo, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, pa·
ru exercer u função de Embaixador do Brasil junto à Tailândia.
2.
Os mõritos do Ministro Ovídio de Andrade Melo, que me
induziram a escolhê-lo para .o desempenho dessa elevada funçilo,
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brusllia, cm 19 de julho de 1976.- Ernesto Gelsel.
INFORMAÇÃO
Currlculum·VItae:
Ministro Ovídio de
Andrade Melo.
Nascido cm Burrn do Pirai, Rio de Janeiro, 17 de setembro de
1925. Bacharel cm Ciências Jur!dicas c Sociais, pela Faculdade de
Direito de Niterói. Diplomado pelo lnstitulo Rio Branco, no Curso
de Aperfeiçoamento de Diplomata. Diplomudo pelo Instituto Su·
perior de Estudos Brusileiros.

Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à
Carreira de Diplomata, do Instituto Rio Branco, 1950.
Vicc-Cônsul cm Toronto, 1952 a 1954,
. Tcrcciro·Sccrctário da Embaixada cm Lima, 1954 a 1956.
Promovido a Scgundo-Sccrctârio, por antiguidade, 1956.
Scgundo·Sccrctário da Embaixada cm Lima, 1956.
':Cônsul-Adjunto cm Cobc, 1956 a 1957..
Encarregado do Consulado Geral. cm Cobc, 1956a 1957.
No Dçpartamcnto Politico e Cultural, 1958 a 1959.
Ã disposição do Imperador do Japão cm visita ao Brasil,

1958.
Membro da Comitiva do Ministro de Estado cm visita ao
Paraguai, 1958.
Ã disposição do Primeiro-Ministro do Japão, cm visita ao

Brasil, 1959.
Scgundo·Secretãrio da ·Mlssiio junto à Organização dos
Estados Americanos, (OEA),l960 a 1961.
Chefe, substituto, da Comissão de Acordo com a Bollvia,
1959 a 1960.
Vicc-Presidcntc da Comissão de Conferências lntcr·
americanas do Conselho da OEA, 1960.
Membro da Delegação do Brasil à Reunião do Subcomitc
dos Nove do Comitê dos "21". do Conselho da OEA,
Washington, 1960.
Membro da 'Delegação do Brasil à Reunião Especial de
Representantes Governamentais de Alto N!vcl, do Conselho lnteramcricano Económico c Social (CIES),
Washington, 1960.
Representante do Brasil .ao· 1.1 Pcr!odo de Sessões da
Reunião de Técnicos Governamentais, para o estudo de
problemas de Reforma Agrãria, Washington, 1960•
Membro da Delegação do Brasil às VI c VIl Reuniões de
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores dos Esta·
dos Amcricançs, San José, 1960,
Membro da Delegação do Brasil à III Reunião do Comitê
dos "21", Bogotâ, 1960.
Membro. da Delegação do Brasil à VIl Assembléia-Geral'
do Instituto Panamcricuno de Gcogràfia c História
(IPGH), Buenos Aires, 1961.
Promovido a Primeiro:sccretârio, por merecimento, 1961.
Primeiro·Sccrctârio da Missilo junto à OEA, 1961 a 1962,
Primciro·Sccrctário da Embaixada· cm Buenos Aircs,l962
a 1965.
Representante do Brasil no Comitê ld hoe criado pela
AssembléiuGcral do IPGH, 1962.
Membro du Delcguçilo do Brasil à Vlll Reunião de Co~·
sulta' dos Ministros dus Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, Punta dei Este, 1962.
'
Membro du Delegaçilo do Brasil nus Negociações do Acordo Comercial com u União Soviética, 1962 u 1963.
Membro da Delegaçilo do Brasil no pcr!odo da Sessão du
Comissão Econômicu pura u América Latina, Mar dei Pia·
tu, 1963.

-3Membro da Delegação do Brasil às 11 Rcuniilcs Anuais do
Conselho lntcramcricano Económico c Social (CIES), São
Paulo, 1963, ,
Membro da Comissão.ExÍ:cutÍva dai Reunião de Coor·
dcnação dos Serviços de Propaganda c Expansã.o Comercial do Brasil no Continente Americano, 1963,
Membro da Delegação do Brasil à Reunião da Comissão
Especial de Coordenação Latino-Americana (CECLA), AI·
tà Gracia, 1964. ,
Encarregado de Negócios cm Buenos Aires, 1964.

Primciro~Sccrctári~·da Embaixada cm Argel, 1965;
,Chefe da Divisão das Nações Unidas, 1965.
Membro da Delegação do Brasil à XXI Sessão da
Assembléia-Geral das Nações Unidas, 1966.
,Titulo de Conselheiro, 1967.
Delegado-Suplente do Brasil no IV Período de Sessões da
Comissão Preparatória para a Dcsnuclcarização da Ami:ri·
ca-Latina (COPREDAl.), México, 1967.
Membro da, Delegação do Brasil às Primeiras Reuniões da
Comissão de Desarmamento, Genebra, 1967.
Auxiliar do Secretário-Geral de Politica Exterior, 1967 a
1968.
Promovido ·.a· Ministro de Segunda ci~sse, por mereci·
mcnto, 1967.
Có~sul-Gcral cm

Londres, 1968 a 1976.

Chefe da Representação Especial do Governo brasileiro
junto ao Colégio Presidencial do Governo de Transição de
. Ang~la, 1975.
·
Representante Especial do Brasil, na qualidade de Encarrc·
gado de Negócios ad lnterlm cm Luanda, 1975.
O Ministro Ovidio de Andrade Melo, riésta data, encontra-se'no
exercício das su.as funções de Cõn~ui-Geral do Brasil cm Londres.
Secretaria de Estado das Relações Extcrio.rcs, cni 9 de julho de
1976.- Sergio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do .Pessoal.
À Comi.•sào d~.R~Iarã~s E.rterlores. ·

MENSAGEM
Do Senhor, Pres/dente,da República, encaminhando projeto de lei,
nos seguintes termos:
'

· MENSAGEM Nt 100, DE 1976
(N~ %01/76, na orlpm)

Excclcntfssimos Senhores Membros do Senado Federá!:
Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da
Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompa~hado de Exposição de Motivos do Se·
nhor Governador do Distrito Federal, o. anexo projeto de lei que
"dispõe sobre os servidores' públicos civis da Admini,tração Di reta
do Distrito Federal c de suas Autarquias, segundo a natureza jurl·
dica do vinculo cmprcgaticio, c dá outras providências".
Brasllia, cm 26 dcjalho de 1976.- Ernesto Gelsel.
E.M. '.·
N• 15{76-GAC
Brasllia, 14 de julho de 1976
Excelentissimo Senhor Presidente da República:
. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o anexo antcprojcto
de lei, que dispõe sobre os scrvldQres públicos civis da Administra·

çilo do Distrito Federal c de suas Autarquias, segundo a ·natureza
juridica do, vinculo cmprcgatfcio, c dá outras providências.
·
'\

..

.·

O antcprojcto cm ,questão transpõe para o. Serviço Civil do
Distrito Federal c suas Autarquias a. mesma orientação já adotada
pela União quanto aos servidores públicos· civis federais c autárquicos, no. que. diz respeito à natureza juridica do respectivo.· vinculo
cmprcgatfcio.
I'

Cabe-me esclarecer a· Vossa Excelência que. o antcprojcto ora
oferecido à esclarecida apreciação de Vossa Excelência já foi examinado pela Subchcfia de Estudos c Projetes do Gabinete Civil"da
Presidência da República c pelo Departamento Administratiyo do
Serviço Público·- DASP, os quais fizeram, sobre o'mcsmo,.alguns
pequenos reparos.
'

'

•

:I

Entre esses reparos. encontra-se um,. do DASP,. com que não
pôde concordar"o Distrito Federal; por se tratar, evidentemente, de
um pequeno lapso daquele Departamento. Refere-se o mesmo à afirmativa de que a revogação do artigo 3• da Lei n• 5.995, constante do
artigo 7•, estava repetida no artigo 9• do antcprojcto. Na verdade,
porém, dois silo. os dispositivos a serem revogados: o artigo 3• da Lei
n• 5.995, de 18 de dezembro de 1973, c o parãgrafo único do artigo 3• ·
da Lei n• 5.953 ...dc 3 de dezembro de 1973. ·
·
Para melhor esclarecimento do assunto, a Administração do
Distrito Federal entrou cm entendimentos · dirctamcntc com o
DASP, ficando'; então, assentado que os dois dispositivos legais,
acima indicados, deviam realmente ser revogados, mas que essa revogação melhor se situaria no artigo 9• do antcprojcto, que, rcnumcra·
do para artigo St,.passaria a ter a seguinte rcdaçilo:
"Art. 8• Esta Lei entrará cm vlgor na data de suapubli·
cação, revogados o parágrafo único· do artigo 3• da Lei nt
5.953, de 3 de dezembro de 1973; o artigo 3• da Lei nt 5.955,
de 18 de dezembro de 1973; a Lei n• 6.295, de 15 de dezembro
de 1975, c demais disposiÇões cm contrArio" •..
Quanto aos demais reparos feitos ao antcprojcto - climin·açilo
da· expressão "c do suas Autarquias" no artigo 2•: eliminação da
expressão "instituido'pcla Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973",
na parágrafo único do artigo 3•, eliminação do artigo 7' com a conseqUente renumcração dos seguintes, c inclusão, no último artigo, dá
revogação que se fazia no artigo 7•- este Governo nada tcrri a opor
c, no antcprojcto que se acha cm anexo; tais corrcçõcsjá foram intro·
du1.idas.
Nestas condições, tenho a honra de submeter à. csclarccid'a apreciução de Vossa Excelência, para crwio 'ao Senado Federal, nos termos do·§ to do artigo 17 da Constituição, o anexo antcprojcto de lei,
que dispõe sobre os servidores públicos civis da Administração Di reta do Distrito Federá! c de suas Autarquias, segundo a natureza juri·
dica do vinculo empregaticio, c dâ outras providências~
Aproveito a oportunidade para renovar a ·vossa Excelência
meus protestos de elevada estima c distinta consideração. - Elmo
Serejo Farias, Governador.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 175, DE 1976-DF
DII(IÕe 10bre os 11e"ldores pliblleos civis da Admlnlstraçio
dlreta do Distrito Fedenl e de suas Autarquias, sesundo a
natureza jurfdlca do vinculo emprCKaliclo, e di outns
provldênclu. ·
·
·
·
O Senado Federal decreta:
Art. to Os servidores públicos civis da Administração dirctu do
·Distrito Federal c de suas Autarquias rcgcr-sc-ão por disposições
estatutárias ou pclulegisluçuo trabalhista cm vigor.
Art. 2• Puru as. utividudcs inerentes ao Estudo como Poder
Público, sem correspondência no sctor privado, compreendidas nus
áreas de Segurança Pública c de Tributaçuo, Arrecadação c Fiscullzrt·

-4ção de Tributos do Distrito Federal, só se nomearão servidores cujos
deveres, direitos c vantagens sejam os definidos cm Estatuto pró·
prio, nu forma do urtigo 109 da Constituição Federal. .
Art. 3• Pura as atividudes não compreendidas no urtigo prc·
cedente, só se admitirão servidores regidos pela legislação trabalhista, sem os direitos de greve e sindicalização, aplicando-se-lhes as
normas que disciplinam o Fundo de Garantia do Tempo deScrviço, ·
Parâgrafo único, Os servidores a que se refere este urtigo serão
admitidos pura cargos integrantes do.Piuno de Classificação de Chr·
· gos do Serviço Civil do Distrito Federal, com a correspondente
remuneração,
.
-:'rt.4• A juizo do Poder Executivo, nos casos c condições que
especificar, inclusive quanto à fonte de custeio, os funcionlirios públi·
c:os cstatutlirios poderão optar pelo regime a que se refere o artigo 3~
§ I• Scrâ computado, para o gozo dos direitos assegurados na
legislação trabalhista c de previdência social, inclúsive pura efeito de
carência, o tempo 'de serviço anteriormente prestado à
"'dministrução Pública pelo funcionlirio que fizer a opção referida
neste artigo.
·
§ 2• A contagem do tempo dncrviço de qué trata o pàrágrafo
anterior fur-se-á segundo as normas pertinentes no regime i:statutá·
rio, computando-se ·cm dobro, pura .fins de aposentadoria, os
períodos de licença especial não gozada, cujo direito haja sido
adquirido sob o mesmo regime.
·
Art. 5• Os encargos sociais 'de natureza contributiva, do
Distrito Federal c das respectivas Autarquias, cm relação ao pessoal
regido pela legislação trabalhista; restringir-se'iio às. contribuições
pura o Instituto Nacional de Previdência Social, inclusive as incidentes 'sobre o 13• (décimo terceiro) salário, às cotas de salârio-família c
aos depósitos para o Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço, nos
termos das respectivas legislações,
·
Parágrafo único, Dos orçamentos do· Distrito Federal e das
Autarquias do Distrito Federal deverão constar as dotações nccessârias ao custeio dos encargos de que trata este artigo.
Art. 6• Os utuais funcionllrios que não fizerem uopção prevista
no artigo 4• serão mantidos no regime estatutário,
Art. 7• A integração, mediante opção, de que trata a Lei
n• 6,162, de 6 de dezembro de 1974, nplicur-se-á aos órgãos relativamente autónomos, .entidades da Administração indireta e
fundações, resultantes de·transformação de unidades da Adminisira~;iio Dircta Central, quanto aos funcionários públicos de qualquer
dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal, que, na data do ato. de
trunsrormnção, se encontravam ou se encontrarem cm exercício

naqueles órgãos.
·
Parágrafo único, O prazo pura o exercício da· opção a que se
refere o urtigo anterior será fixado, cm cudu caso; mediante ato a ser
expedido pelo Governo do'Oistrito Federal,
Art. 8• Esta Lei entrará em vigor nu data de sua publicuçilo,
revogados o parágrafo único do artigo 3•, da Lei n• 5,953, de 3 de dezembro de 197 3; o urtigo 3• da Lei n• 5.995, de 18 de dezembro de
1973; u l:ei n• 6.295, de 15 de dezembro de 19751 c demais disposições em contrlario.
'LEGISLAÇÃO CITA DA

CONSTITUIÇÃO DA REPÜBJ..ICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.. .... ,, ,, .......... ... '. ......... ,, ......·. ,,, ''
,•,,,

''

''

Art. 109, Lei Federal, de iniciativia exclusiva do Presidente da
República, respeitado o disposto no art. 97 c seu § I• c no§ 2• do art.
I 08, dcfinirã:
I- o rcgimcjurldico dos servidores públicos da União, do Dis,trito Federal e dos Territórios: .
11 -a forma e us condições de provimento dos cargos públicos:
e
III -as condiçilcs pura aquisição de estabilidade,
'

. ' ' ' ' .' .... ' .' .' ." ... ' .' ' .' .' ' .. ' ...... ' .. ' ' ' ... ' .. ' .

LEI N• 5.953, DE 3DE DEZEMBRO DE 1973
Fixa os nlores de vencimentos dos caraos do Grupo-Ou.'
tras Athldades de Nini Superior do Serviço Civil do Distrito
Federal e d' oulras proddinclas. ·
O Presidente da República,
F.aço saber
c .cu. ..sanciono a se. que o Senado Federal decreta
. '\.
guinte l:ci:1
Art. I• Aos níveis de classificação dos· cargos integrantes do
Grupo-Outras Atividades de Nfvcl. Superior, a que se. refere a Lei
n• 5.920, de .19 de setembro de 1973, c~rrcspondcm os seguintes vencimentos:·
Níveis
Vencimentos
.Mensais
CrS
NS·7 ................. ,., ................. : ..... ,', .. 5.300,00
NS-6 ................................. : •..... ,', .. ':. 4.700,00
NS-5 ...... : ........ , ............... ,................ 4.400,00
NS-4 .... , , ......... , ........ :........... , .·... ;, .. , ,3.900,00
NS-3 ..................... : .. ...................... 3.700,00
NS-2 .................................. : . .'........ , 3.300,00
NS-1 ....................... ,., ,';. ;·,', :·.:; ... ·.·;. ;·.; ,', 3.000,00
'

"

'

Art, 2•. As,gratificaçõcs pelo cxcrclcio cm.regimc de tempo integral e dedicação exclusiva, as diârias de que trata a Lei n• 4.019; de
20 de dezembro de 1961, c respectivas absorções, referentes aos cargos que integrarão o Grupo-Outras Atividades·de Nlvel' Superior,
silo absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixádos ·no artigo
anterior,
.
Parágrafo único: A partir da vigéncia ·dos atos de transposição
ou de transformação de cargos para· as Categorias Funcionais do
Grupo-Outras Atividadcs de Nlvcl Superior, cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens· especificadas neste
artigo, bem como de todas as outras que, a. qualquer titulo, venham
sendo por eles percebidas, abrangendo, inclusive, diferenças de vencimento, gratificações de produtividade c.complcmentos salariais,
ressalvados;. apenas, a gratificação adiciônar po'r tempo de serviço, o
sulário-famllia, bem como a gratificação de qúc 'trata a L~i n• 1'.234,
de 14 de novembro de 1950, que passa a ser calculada na base de .20%
dos respectivos vencimentos; fixados no artigo I• desta Lei.
Art, 3• !! vedada a utilização. de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para a execução de atividadcs compreendidas no Grupo-Outras Atividades de,Nivcl Superior.
Parágrafo único. Ã medida cm que for sendo implantado o
Grupo-Outras Atividadcs· de NlveiSupcrior, nos·órgilos cm que o
regime jurldico do respectivo pessoal for estatutário, ficam extintos
os empregos regidos pela legislação trabalhista,a que sejam inerentes
tais utividudes, os quais, entretanto,' pódeiilo ser transformados em
cargos do mesmo Grupo, de acordo com critérios estabelecidos pelo
Poder Executivo,
·
Art, 4• Somente poderão inscrever-se em concurso, para ingresso nas Categorias Funcionais do Grupo-Outras Atividades de
Nlvel Superior, brasileiros com idade mllxima de 45 (quarenta e cinco) unos, que possuam ·diploma de conclusão de curso superior de
ensino ou habilitação legal equivalente pura o exercício da profissão,
na forma estabelecida em ato do Poder Executivo,
Parágrafo único. A. aprovação cm concursos realizados pura
provimento dos cargos do sistema de classificação anterior li vigência
da Lei n• 5.920, de I• de setembro de 1973, não habilita o candidato
uo ingresso previsto neste artigo.
Art, 5• Os remanescentes ocupantes efetivos de cargos de
Tesoureiro Auxlliur c de Tesoureiro Auxiliar de Primeira Categoria,
dos utuuis Quadros de Pesso~l do Distrito Federal, que nuo forem incluídos no sistema de clussificuçi!o de cargos de que truta a Lei
n• 5.920, de 19 de setembro de 1973, passarão a integrar o Quadro

-5Suplementar de que trata o artigo 14, parágrafo único, daquele diplo· como a utilização de colaboradores eventuais retribuldos mediante
ma legal, sob a denominação genérica de Tesoureiro, com vcncimcn· recibo, para a execução de atividadcs compreendidas no Grupo-Ser·
to mensal de Cr$ 2.600,00 (dois mil. c seiscentos cruzeiros), dcvcndÓ viços Jurldicos.
,
,
. "·
os cargos respectivos serem automaticamente suprimidos, quando
. Art, 6• Os vencimentos fixados no artigo t• desta Lei vigorarão
vngnrcm.
. . ,
n partir da data dos atos de transposição ou transformaçilo.dc cargos
Art. 69 .. ·.Os vencimentos fixados nesta Lei vigorarão a partir paru as classes de Categoria Funcional do Grupo-Serviços Jurldicos.,
dos decretos de inclusão dos cargos no novo.sistcma a que se refere o
Parágrafo Onico. Para os aluais ocupantes, em carátcr efctivo,
parúgrnfo único do artigo 29
·
.
· ·dos cargos dé' natureza jur!dica que irilo integrar às classes das cate·
. Art. 79 Obscr.vado. o disposto nos artigos 89, item III, c 12, da gorias funcionais do. Grupo-Serviços Jurldicos, ·a respectiva trans·
Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973, as despesas decorrentes da posiÇão se fará obedccéndo•SC ao disposto 'nô. artigo 8•, inci!OS II e
aplicação desta Lei scri!o atendidas pelos recursos próprios do Distri· III, c no artigo 12. da Lei n• 5,920; dc't9dc setembro de 1973.
to Federei, bcin como por outros. recursos a esse fim destinados, na
. Ar.t. 7•.0bs~rvado ci disposto nos' artigos 8•;'itém'llt, c.I2 da
forma da legislação pertinente..
Lei n• 5.920,' de 19. de setembro dcl973:a Ílplicaçã'o desta Le(dcpcn·
Art. 89 Esta Lei entra cm vigor na data de sua pulilicaçilo, rc· dcrú da existõncia de recursos orçam'cntáriós próprios do Distrito
vogadas as disposições cm contrário; . · '
Federal.
Brasília, 3 de dezembro de 1973; 1529 da Independência e 85• da
Art: 8• Estã Lei entra cm vigor nada ta de sua publicação.
Repúbli~a.- EMILJO c; Mf:DICJfAirredo Buzàld •.
Art. 9• Revogam-se as disposições cm contrário ..
•
'
..•
:
'
'
_.
'•'
t'
'
.
Brasília, 18 de dezembro de 1973; 152• 'da Indepcndõncia e 85•
···I I
LEI
N• 5.995,
DE
18 DE
DEZEMBRO
DE 1973
da República.- EMILJO G.Mf:DJCJ- AJrredo Buzald.
•
•
• -·1--\
- ••••• ,
.•
••••• , .•
· Fixa os vencimentos dos earaos do Grupo-Senlços Jurldl·
LEI N• 6.162, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1974
eos do Distrito Federal, e di outras pro,ldênclu;
O Presidente da República
Faço saber 'que o Sénado .Federal d~ércta c ~u .sanciono a
seguinte Lei:
.· . · Art. t•· Aos .níveis' de classificação dos cargos integrantes do
Grupo-Serviços Jurídicos do. Distrito Federal, ccinstitu!do eoin
fundamento nas diretrizes estabelecidas na Lei n• 5.920, de 19 de
setembro de 1973, correspondem os seguinte; venci~entos: '

Dispõe sobre a lniOiflçio de runelilúrloa públicos do DJt.
trilo Federal aos quadros de pessoal dos 6,P01 relatlnmeate
autônomos, autarquia, empresas pública, · aoeledades de
economia milita. e rundações, e di outras
. . pro,ldêaclu. .
O Presidente da República, .

Faço saber que o Senador· Federal· decreta c cu ·sanciono a
seguinte Lei:
Art. I• Os funcionários públicos do Distrito Federal poderão
Nlvels
· Vencimentos
ser
integrados,
mediante opção, nos quadros de pessoal dos órgãos
·Mensais
relativamente
autónomos,
autarquia, emprcsas.pOblicas, sociedades
CrS
SJ-3 ; .................. ·.... ; ..... ; ............... ; 5.300,00 de economia mista c fund'ações, a cuja disposição se encontrem na
·. · •·
SJ-2 . ,'..... ;·.. ,·, .. ; ................................ 4.700,00 data da publicação desta Lei:
§
t•Aintcgração·prcvista
neste
artigo somente· se aplica aos
SJ-1 .; ...... : ........................ : ............ 3.900,00
ocupantes de cargos de provimento cfctivo dos Quadros Permanente
Art 2• As diárias de que trata a Lei n• 4.019, de 20 de dezem· c Provisório de. Pessoal do Distrito Federal, de que trata o Capitulo
bro de 1961, e respectivas absorções, .bem como as importúncias V, do Decreto-Lei n• 274, de 28de fevereiro de 1967.
· § 2• A integração.sc cfctivará mediante contratação, por prazo
correspondentes ii parte variável de que trata a Lei n• 5,609, de 17
de setembro de 1970, relativas aos cargos que integrarem o Grupo· . indeterminado, no regime da legislação trabalhista, para emprego
Serviços Jurldicos, silo absorvidas .pelos vencimentos fixados· no correspondente às atribuições que estiverem. sendo exercidas pelo
funcionário na ·data da opção 'Ncspcitàda a retribuição que jâ lhe
artigo t•.
.
.
·
estiver. sendo paga pelo órgão ou entidade.
§ t• A partir da vigência dos atas de inclusão dos. funcionários
§ 3• Efetivada a integração na forma do parágrafo anterior,
no Grupo a que se refere esta Lei, cessará o pagamento das vanta·
gens especificadas neste artigo, bem como de outras que, a qualquer considerur-se·á extinto c automaticamente suprimido o cargo qÚe à
·
titulo, venham sendo por eles percebidas, abrangendo, in~tusivc, funcionário vinha ocupando no regime estatutário. ·
Art. 2• Será computado, para o gozo· dos diréitos assegurados
abonos; gratificações de produtividade c complementos salariais,
ressalvados, ·apenas, o salário-família c a gratificação adicional por na legislação tra~alhista c de providencia social, inclusive para efeito
de carência, o tempo de serviço anteriormente prestado à
tempo de serviço;
Administração Pública pelo funcionário que vier a integrar, nos
§ 2• Aos.funcionãrios que, em decorrência da aplicação. do disposto neste artigo,· sofrerem· redução' no total·du retribuição pcrce· termos do artigo t•, o quadro de pessoal de órgão relativamente
bida mensalmente, fica· assegurada a diferença, como ·vantagem autónomo, autarquia, empresa pública, sociedade de economia
pessoal, nominalmente identificável, que será absorvida, progressiva·· mista ou fundação.
Parágrafo llnico. A contagem do tempo de·scrviço de que trata
mente, pelos aumentos di: vencimentos su'pervenientes a esta Lei.
Art. 3• O Grupo-ServiçosJur!dicos é constitu!do por uma anica este artigo far-sc·á segundo as normas pertinentes ao regime esta·
Categoria Funcional de Procurador do Distrito Federal, designada tutário, inclusive computando-se em dobro, para fins de aposenta·
daria, os pcrlodos de licença especial nilo gozados cujo direito tenha'
pelo Código SJ.90 I.
·
··
·
Art,. 4• Somente poderão inscrever-se em concurso, paru sido adquirido s'ob o·mesmo regime; '' ··
· ingresso nus classes iniciais da Categoria Funcional integrante do
Art. 3• O·· Distrito Federal ·custeará,· nos casos dos fun·
Grupo-Serviços Jur!dicos, brasileiros, com u idade máxima de 45 cionários a q~e se refere o, artigo 1•, a parcela. da aposentadoria cor·
(qÚarcnta e cinco) unos, que possuam u condição de bacharel em rcsppndi:nte ao tcmpodc serviço prestado soli o' regime estatut1lrio,
Direito, inscritos nu Ordem dos Advogudos do Brasil, salvo os que mediante inclusilo no orÇamento, arii.tnlmentc, de dotaÇão especifica
exerçam cargos ou funções públicas incompat!veis com o exerc!clo em favor do Instituto Nacional de Previdência Social-INPS.
Art. 4• O prazo para o cxerc!clo da opção a que,se refere o ar·
da advocacia.
Art, 5• !:: vedadu a contratação, ou respectiva prorrogação, de tigo I• constará de uto regulamentar a ser expedido pelo Governo do
·
scrviços'com terceiros, a qualquer titulo e sob qualquer forma, bem Distrito Federal.

-6Art. S• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, rcvo·
gados as disposições cm contrário.
·
.
Brasllia, 6 de dezembro de 1974; IS3• da Indcpcndên~ia c 86• da
Rcp~blica,- ERNESTO GEISEL -·ARMANDO FALCi\0 JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO- L. G. DO NASCIMENTO ESILVA. ·
.

.

.

.

.

.

.

'

:

.

LEI N•6.29S, DE JS DE DEZEMBRO DE 197S.
Dlspõo sobre 1 apllcaÇió da Lei n• 6.162, de 6 de dezem·
bro de 1!174, aos 6raios relativamente auton6mos, entidades da
Admlnlstraçio Indlreta e rundaç6es, resultantes da ·tra111forma·
çio ile unidades da Admlnlstraçio Dlreta Central do Distrito
Federal, e di outr~ providências.
· ·
··
O Presidente du República
.. .
Faço saber. que o Senado Federal .decreta c cu sanciono a
seguinte Lei:
Art. I• Os funcionários públicos de unidades da Administração
Central do Distrito Federal quese transformaram ou venham . a se
transformar em órgãos relativamente autónomos, autarquias, cmpr•·
sas públicas. sociedades de economia mista ou fundações, bem assim
os que se encontrem prestando serviços nesses órgãos ou entidudes,
poderão ser integrados, mediante opção, nos respectivos quadros de
pessoal.
.
.
..
.
Art. 2• ·O prazo pura o exercício da opção u que se refere o urti·
go anterior. será nxudo, ein cada. caso, mediante ato u ser expedido
pelo Governo do Distrito Federal.
Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicaí;iío,
revogadas as disposições em contrário ..
Brasília, cm IS de dezembro de 197S: IS4• du Independência c
IH• du República.- Ernesto Gelsel.

I À., Comissão de Cotwituição
Fetl<•ra/ e de Finanças. I

t

Justiça, do Distrito

AVISO DO MINISTRO-CHEFE DO
GABINETE CIVIL DA PRESID2NCIA DA REPÚBLICA
N• 223-SUPAR/76, de 23 de julho último, encaminhando CÓ·
pia dos eschirccimentos prestados pelo Ministério du Previdência c
Assist~ncia Social sobre o Requerimento n• 40, de 1976, do Senhor
Senador Franco Montoro, relativo ao Projeto de Lei do Senado
1'1• 12. de 1976, de sua autoria.
AVISO DO MINISTRO DA FAZENDA
N• 340/76. de 8 de julho de 1976, encaminhando informaçõ~s
duquÍ:Ie Ministério referentes uo Projeto de Lei do Senado n• 236, de
197S, do Senhor Senador Otuir .Becker, que dd nova redução uo ·urti,
go 13 do Decreto-Lei n• I.Q38; de 21 dc'outubro de 1969, que esta·
belece normas relativas ao Imposto único sobre Minerais, e dó
·outras providências. ·

participação de terceiros, .poderá optar, de forma irrevogável, pelo
enquadramento como trabalhador rural.
§·I• A opção acima referida será fcita,'pÕr escrito, perante a
Delegacia· Regional do Trabalho da respectiva região.
§ 2• Considcram;sc "terceiros", para os cfcit~s da presente lei,
os'parcciros, arrendatários, posseiros rurai~ cem pregados.
.
Ârt, ~· A opção pelo enquadramento como trabalhador rural
só poderá:scr desfeita se comprovada a admissão de terceiros na
exploraçuo do imóvel, ou a alteração dá natureza 'da exploração da
terra prevista noart. ,.
. . . .
'
Art. 3• Esta lei entrará cm-vigor na data"dc sua publicação~ rc·
vogadas us disposições em contrário. '·
·
LEGISLAÇÃO CITA DA:

DECRETO·. LEI
DE AOOSTO.
DE
1969 '
,, N'7~9;
. . DE 26
,..
.
'
Dispõe 10bre o enquadramento sindical e sobre o lança·
menti> e recolhimento da Coiitribulçio Sindical.
.

.

'

•' ,.

Art. I• Para efeito de enquadramento sindical, considera-se:
I -trabalhador rural:
·.
a) a pessoa física que presta serviÇos a empregador rural, me·
diante remuneração di: qualquer espéCie;·
·
b) ·quem, proprietário ou não, trabalhe, individualmente ou
em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos
membros da mesma família indispensável à própria subsistência e
exercido cm. condiçê!és' de mútua dcpcndêni:ià c colaboraçuo, ainda
que com a ajuda cvcntualde terceiros;
·
· ·
11- empregador rural;
a) a-pessoa física oujurídica que, tendo empregado, emprcen·
de a qualquer tftulo atividade económica rural;
b) · quem, mesmo em regime de economià familiar,~ ainda que
empregado, explora área que exceda o módulo rural ou outro limite
que venha a ser nxado, para cada região, pelo Ministério do Tru·
bulho c Previdência Social.
Art. 2• Em caso de dúvida nu aplicação do disposto no artigo
anterior, o trabalhador, o empregador ou a entidade sindical intcres·
sada poderão suscitá-lu perante o Delegado Regional do Trabalho,
que decidirá após as diligências necessárias c ouvida uma comissão
permanente constituída 'do responsável pelo sctor sindical da
Delegacia, o qual a presidirá, de um representante dos trabalhadores
rurais c de um representante dos empregadores rurais, indicados
pelas respectivas federações ou, cm sua falta, pelas· confederações
pertinentes.
.

.

.

o'' ••• ' ••••••••••••••••••••••• ••••••• •• ''''·' •••••••••••

IÀs Comissões de Agricultura, de Economia e de Legislação
Social.)

IÀ Comissão. de Fina11ças.)

OFI CIOS
()o Sr. I•·S••cretário tia Câmara dns Drputadn.1·, etl<'tllltillhatJtlo à
rc•l'i.H1o tio Sc•mulo uwôgrafo,\· dtM' ,Çeguintt•s prtljt•tos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 51, DE 1976
. (No 1.214-C/75, na _Casa de orlaem)
Dlspile sob~e a fabrlcaçio de deter&entes nio-blodearadi·
veis, nas eondlçiles queespeclOea.
O Congresso Nacional decreta:

PROJETO DE LEI DA CÃMARAN• 50, DE 1976
(N• 1.199·8/73, na Casa de origem)
Assegura ao pequeno proprletirlo rural o direito de opção
em matêrla de enquadramento sindical, e d4 outras provi·
dênclas.
O Congresso N,ucionul decreta:
Art. I• Aquele que, mesmo cm drca superior ao módulo rural,
dirctumcntc u terra cm regime de economia familiar, sem u

e~plorur

Art. I• As empresas industriais do sctor de detergentes
somente podcruo produzir detergentes nuo poluidores (biodc·
grudáveis).
Art. 2• As indústrias que utuulmcntc operam no rnmo tém o
prazo improrrogdvcl de 3 (três) unos pura adaptar-se à exigência
desta lei,
Art. 3• Esta lei cntrurd cm vigor nu data do sua publicuçilo, rc·
vogadas us disposições cm contrário.

1Às Com/s,,õe,, ti~ EcotJomla e ele Satide.)

-7OFI CIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO N• 324, DE 1976

N• 258/76, de 30 de junho do corrente. ano, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do ,Senado n• 170/75, '(n• 1.789-A/76,
na Câmara dos Deputados), quc"dispõcsobrc aorganizaçilo'c o fun·
cionamcnto de Movimentos Trabalhista c Estudaniil nos Partidos
Polfticos, c dá outras providências:•. . . . . .
·(Projeto enviado à sanção cm 30dc' junho,...de '1976):

Senhor Presidente:
Nos termos do art, 234, do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anuis do Sen'ado Federal, do pronunciamento feito pelo
Presidente Ernesto Gciscl, no dia 23 de julho, cm Cubatão, Silo Paulo,quarido dainàuguraçiio dÓ forno da COSI~A .. · . , .

'

N• 259/76, de 30 de junho do corrente ano, comunicando a
apro~açilo do Proj~to dcLcido Scnadon•_t37/76,'(n• 2.488/76, na
Câmara dos Deputados}, que "dispõe sobre a indicação de candidatos a cargos elctivos nos municípios onde os Partidos. Políticos nilo
constituíram Diretórios Municipais, c dá outras providências",
(Projeto enviado à sanção cm 30 de junho de 1976}.
· No 260/76, de 30 de )unho do c~rrc~t~· a'n~, .comunicando a
aprovaçilo do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 8/76 n• 1.297·0/75, . na Câmara dos Deputados), que "acrescenta
parágrafo único"ao artigo 60'da Lei n• 5.772, de 21 de dezembro de
1971, que instituiu o Código de Propriedade Industrial, e determina
outras providências", (Projeto .cnviadci à sanção cm 30 de junho de
1976}.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto} - O Expediente lido
vai à publicação.
. . .
.
.
Sobre a mesa, oficio que scrã lido petó Sr. I•·Secrctârio.
!;: lido o seguinte

. OFICIO DO PREsiDENTE DA
.ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

·. sfn, de julho de 1976; encaminhando· ao Senado Federal o Parecer da Comissão de Vocabulário c Filologia, daquela Casa, sobre o
Projeto de Lei do Senado' n• ·131, de 1974; ·do Senhor Senador
Vasconcelos Torres, que disciplina a grafia c uso de siglas c abreviaturas,

Sala das Sessões, cm t• de .agosto de 1976.'Loarhal
Baptista.
..
REQUERIMENTO N• 3:15, DE 1976
Senhor Presidente: .
.
.
Nos termos do art. 234, do Regimento Interno, requeiro li traÍls·
criçilo, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo
ex-Presidente Emllio Ga'rrastazu Médici, na 'homenagem qúé lhe foi
prestada em Viçosa, Minas Gerais, .nodia IS dejulho passado, pelo
Sindicato Rural de Viçosa, por ter instituído o FUNRURAL. ·
Sala das Sessões, t• de a~ostodc 1976. .:.:. I:""rl•.ll Baptista.
. REQUERIMENTON•3l6, DE 1976
Senhor Presidc.ntc:
Nos termos do art. 234, do Regimento Interno, requeiro a trans·
crição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo
Ministro João Paulo dos Reis Vclloso;em Frankfurt, Alemanha Oci·
dental, em 23 de julho passado, quando da assinatura dos acordos de
créditos destinados ao financiamento da construção das duas primeiras centrais atómicas no Brasil.
Sala das Sessões, I• de agosto de 1976.- Lourlul Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- De acordo com o
urt. 233, § t• do Regimento Interno, os requerimentos serão submeti·
dos ao exame da Comis.1iio Diretora,

O SR. PRESIDENTE (M agalhilcs Pinto} -Sobre a mesa, avi·
O SR. PRESIDENTE (Magalhã~s Pinto}- Com referência ao.
expediente que acabade ser lido, a Presidência esclarece que a Com is· soque será lido pelo Sr. I•·Sccretário,
·silo de Edui:açiio c Cultura solicitou, além da audiência .da .Academia
Blido o seguinte:
Brasileira de Letras, a do Conselho. Federal de Cultura. ·
Aviso n• 209-SUPAR/76
· A fim de aguardar a· complcmcntaçilo da diligência, a Prcsidên·
Em 13 de julho de 1976.
cia determina que o documento seja anexado ao processado do Proje- A. Sua Excelência o Senhor
to de Lei do Senado,. n• 131, de i 974.
. Scnado~,Dinartc Mariz
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência DD. Primciro:sccrctârio do Senado Federal
··
comunica ao Plenário que, atendendo à solicitação do Líder Laerte Brasil ia- DF.
Vieira, determinou a substituição, no dia 30 de junho próxhl)o passa·
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
do, do Deputado' Tancrcdo Neves pelo Deputado Cotta Barbosa na
Tenho
a honra de restituir a Vossa Excelência, para ós devidos
Comissão Mista incumbida do estudo da Mensagem n• 56, de 1976·
fins,
os
autógrafos
do Projeto de Lei n• 1.026/75 (n• 31/74, no Sena·
CN.
.
do Federal}, que "dá o nome de "ildison Carneiro" ao Museu do.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) Sobre a mesa, requeri- Folclore", visto que o Excclcntlssimo Senhor Presidente da
mentos que seriio lidos pelo Sr. 1•-Sccretârio.
República nilo se manifestou sobre o mesmo, no prazo estabelecido
no parágrafo 2• do artigo 59 da Constituiçilo Federal.
Silo lidos os seguintes:
Aproveito a oportunidade para renovara Vossa Excelência pro·
REQUERIMENTO N• 3Z3, DE 1976
tcst 0s de elevada estima c consideração. - Golbery do Couto e Silva,
Ministro Chefe do Gabinete Civil.
Senhor Presidente:
Nos termos do art: 234, do Regimento Interno, requeiro a truns·
criçilo, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo
ex-Ministro Mdrio Andrcazzn, qur representou o ex-Presidente Eml·
tio Garrastazu Médici, na solenidade de formatura dos alunos de
Ciêncins Contâbeis c Administração de Empresa da Faculdade da
Zona Leste, realizada no dia 30 de julho, no Parque Anhembi, em
Sil~ Pnulo.
Snla das Sessões, cm t• de ngosto de 1976.- Loarlval Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto}- A Presidência cs.
clarccc ao Plenário que o referido projeto já foi promulgado c se
transformou na Lei n• 6.353, de 13 de junho de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Magathács Pinto}- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussilo, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 173, de 1974, do Senhor Scm1dor Magalhães Pinto, que

-8dá nova redução ao parágrafo primeiro do art. 66 da Lei
n• 4.728, de 14 de julho de 1965, que disciplina o Merendo de
Capitais c estabelece medidas para o seu desenvolvimento,
tendo
PARECERES, sob n•s. 438, 439 c 440, de 1976, das
Comissões:
...:. de Constilulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc;
·
·
-de Economia, favorável; c
-de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto cm segundo turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fuzcr uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente
aprovado, nos tcrmos'do art. 315 do Regimento Interno.
·
O projeto irá à Comissão de Redução.

t: o, seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 173,.DE 1974
Di nova redaçio ao§ I• do art. 66 da Lei n• 4.728, de 14
de julho de 1965, que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu deaenvolvlmento.
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1• .O§ 1• do art. 66 da Lei n• 4.728, alterado pelo DecretoLei n• 911, de I• de outubro de 1969, passa a vigcr com a seguinte rcdaçiio:
"Art. 66.

§ I• A alienação fiduciária somente se prova por escrito c seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja
o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou
microfilme, no Registro de Títulos c Documentos do domicílio das partes contratantes, sob pena de não valer contra terceiros, c contará, além de outros dad~s, os seguintes:"
Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.
·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 181, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que estende o disposto no§ 2• do urt. 38 da Lei n• 3.807,

de 26 de agosto de 1960, com a rcdaçilo que lhe deu a Lei
n• 5.M90; de 8 de junho de 1973, c dá outras providências, tendo
PARECERES, ·sob n•s. 324,, 325 c 326, de 1976, das
Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidudc;
·
· ., -de Serviço Público Civil, favúrávcl; c
-de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto, cm primeiro turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 'uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
·
Enccrruda.
A votaÇão da matéria é adiada, por falta de quorum,'
O SR. PRESIDENTE (Magulhãcs.Pinto)- Esgotada a matéria
constante da Ordem ·do Dia·.
Nilo há oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando
para a próxima a seguinte
'

ORDEM DO.DIA
-IVotação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado

n• 181, de 1975, do Sr. Senador Nc.lson Carneiro, que estende o
disposto no§ 2• do urt. 38 da Lei n• 3.807, dc'26·dc agosto de 1960,
com a redução que lhe deu a Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1Y73, c dá
outras providências.
. ,
.
·
PARECERES, sob n•s. 324, 325 c 326, de 1976, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridi·
cidade:
-de Serviço Público Civil, favorável; c
-de Finanças, favorável.

-2Discussão, cm turno.único, do Projeto de Lei da Câmara n• 19,
de 1976 (n• 741-B/75, na .Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao Código Nacional dcTriinsito para permitir a livre circulação
de veículos com multas pendentes de julgamento, tendo
PARECER FAVORÂVEL, sob n• 264, de 1976, da Comissão
-de Constltulçio e Justiça,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
·

(Levanta-se a sessão às 15 horasdO minuto.<.)

113• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
· em 2 de agosto de 1976
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

Ã~ 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena - Evandro Carreira - José Esteves ....: José
Lindoso- CalletePinheiro- Jurbas Passurinho·- Renato Fruni:o
- Alcxundrc CosLU -José Sarney - Helvidio Nunes- Petrõnio
l'ortclla - Mauro Bcnevidcs- Agenor Maria- Dinurte MarizJcssé Freire...,.. Ruy Curnciro- Marcos Freire.- Arnon de MelloLuiz Cavalcante -.Augusto Frnnco - Lourival BaptisLU - Ruy
Santos- Vasconcelos Torres- Danton Jobim..;; Magalhães Pinto
- Benedito Fcrrciru - Lúwro Barboza - flalivio Coelho Manos Lcüo- Olllir Bcckcr.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sobre a ')lesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. I•·Secretârio.
~lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 327, DE 1976
Pelo falecimento do Deputado Camilo Nogueira da Gama,
_requeremos, na forma regimental e de acordo corri as tradições da
Casa, as seguintes homenagens de pesar: ·
u) inserção, cm ata, de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à famllia e ao Estudo de Mina~
Gerais: c
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1976. - Magalbiles Pinto Mauro llcncvides - Ruy Curnciro - Lourlval Baptista - Cattcte
r•inh&.•iro.

O SR. I'RiiSIDENTE (Magalhães Pinto) requerimento,

Em votação o

O Sr. Mauro Dcnevides (MDB -CE)- Peço a palavra, Sr.
Presidente, pura encaminhar a votação.

ocupada com a maior· dignidade, assim reconhecida por colegas e
servidores de todos os Ítiveis. ·
·
··
·
No iimbito do comando nÍicional do MDB,Nogueira da Gama
foi sempre recrutado para funções de incontestâvel relevo,
emprestando o concurso de sua clarividência e espírito público. para
as grandes decisões assentadas no seio do partido oposicionista:
Não experimentei, Sr, !'residente, o prazer de uma ·convivência
n1uis de perto com aquele saudoso Lider;
·'
Lembro-me,. porém, de que, numa das ·sessões noturnas do
nosso P~rlamento, com ele. conversei por alguns instantes, juntamen·
ie com· o Senador Itamar Franco e outros ,congréssisius, ouvindo a
sua opinião scnsàtu em torno de questões relaéionadas com .a
conjuntura vivida pela Nação.
. .
A sua interpretação dos fatos. então comentados era. de um
homem dotado de extraÔrdinâria lucidez c pcrcuciência, fazendo
com que se recolhesse de sua inconfundível personalidade a grata
impressilo de que estil~amos diante de um parlamentar com largo
tirocínio, afeito à discussão dos grandes temas da utualidadc politicoinstitucional.
,
O seu desaparecimento, pois, constitui perda irreparável pura o
Pais, para Mi nas Gerais, cm particular, e para as instituições
democráticas, nu defesa das quais se manteve sempre de forma
resoluta e patriótica.
Esta Casa· terá ensejo de homenagear, em sessão especial, o ex·
Senador c Deputado Camilo Nogueira da Gama, rendendo-lhe o
tributo de admiraçilo e respeito de que é merecedor.
·
Hoje, ao suspender os trabalhos desta sessão, o Senado Federal
testemunha o pesar que envolve todos nós, seus integrantes, pelo fale·
cimento do preclaro filho de Cataguases, nas Alterosas, cuja atuaçilo
dcst'acuda no cenário da vida pública o transformou num vulto dos
mais preeminentes de nossa Pátria. (Muito bem!)

O SR. I'RiiSWENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
a<• nobre Senador Mauro Bcnevides para encaminhar a votaçilo.

O Sr. Lourlvul Baptista (ARENA- SE)- Sr. Presidente, peço
palavra para encaminhar a votaçilo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo. a palavra
ao nobre Senador Lourivul Baptista,.

O SR. MAURO DENEVIDES (MDB- CE. Para encaminhar
a votação,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando cm recesso esta. Cma, durante o último mês de julho,
fomos surpreendidos com a notícia, divulgada pelos órgilos de comunicação, do fulccimento do Deputado Camilo Nogueira da Guma,
membro dos muis distinguidos da Câmara Baixa, na qual integrava u
Rancadn do Movimento Democrático Brasileiro.
Pura o seu Estudo natal, Minas Gerais, deslocara-se com o
objctivo de retomar contnto com os umigos e correligionários,
utilizundo as férias purlumcntarcs, nesta época cm que as forçus
purtidúrias se achum empenhadas com vistas às eleições municipais
de novembro vindouro,
Figuru dus mais rcspcitâveis do Congresso, Camilo Nogueira da
Gumu cxcrccru, com brilho e proficiência, o mandato senatorial,
grunjcundo entre os seus Puros merecida projeçilo, cm razilo de cquill·
brio c scrcnidudc de que cru dotudo, evidenciados sempre ao longo
de suu vidu pública.
Dentre os postos c missões que desempenhou nesta Cusa o
suudoso purlarnentur, vule mencionar a 2•·Vice·Presidência,

O SR. LOIJRIVAL BAPTISTA (ARENA -SE. Para encami·
nhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Designado pela Liderança do meu Partido para encaminhar o
requerimento de levantamento da sessão em sinal de pesar pelo
falecimento do ex·Dcputado c ex-Senador Camilo Nogueira da
Guma, f~ço-o com profunda tristeza pela perda do insigne homem
público que foi,
Sr. Presidente, encontrava-me em BrasUia no último dia 9 de
julho, quundo tive conhecimento do falecimento do ilustre Depu·
tudo ..A notícia nos foi transmitida à .tarde pelo nobre Deputado
Pinheiro Machado, 2•-Secretário da Cümara dos Deputados, que
nos adiantou estar o Corpo na Casa de Saúde Santa Lúcia, solici·
tunda-nos ulgumas providências no sentido de que ficasse o mesmo
exposto no Salão Nobre do Senado, Logo após, nos dirigimos à Casa
de Suúde, onde apresentamos os nossos sentimentos à familia,
colocundo-nos à sua disposiçilo no que fosse preciso. '
À noite, retornamos ao Senado e estivemos presente uo velório.
Mi nus Gcruis e o Brasil perderam um grande filho. Advogado
ilustre, parlamentar brilhante, homem bom, conciliador, equilibra·

ia

-10do, sensato c sereno, Camilo Nogueira dn Gama dcstncnva-sc pclu
sua cultura e o brilho da sua inteligência. Como Senador, dignincouo seu mandato, ocupando relevantes cargos. Foi Vice-Presidente da
Casa, Vice·Lider da Maioria, Presidente de Comissão c.participou de
vúrius Comissões,
Representou o Senado, fazendo parte de várias Delegações no
Exterior, onde procurou sempre ser digno da representação que lhe
havia sido outorgada.
'
Na Câmara dos Deputados, também deu brilho ao seu manda·
to, naquela Casa ingressando após ter sido auxiliar do ex-Chanceler
e Ministro du Fazenda, Oswaldo Aranha.
Marido exemplar, pai extremoso c amigo dedicado, o seu
desaparecimento abre lacuna não só no meio de sua família e dos
seus amigos, como também do Pais e do Estudo de Minas, onde era
estimado por todos c respeitado pela sua iritcligêricia e i:o~postura.

O Sll. I'IU\SIDENTE (Mngulhi\cs Pinto)- Antes de utcnder ii
deliberuçi\o do Plenário, u Presidência convoca sessi\o conjuntu 11 rcu·
lizur-se amanhã, às li horas, no Plenário da Cúmaru dos Deputados,
rlcstinudaà leitura dus Propostas de Emenda à Constituição n•s 23 c
25, de 1976.
·
O Sll. I'IIESJI)ENTE (Mugulhi\es Pinto)- Designo puru a ses·
são àr~;nárin de amanhã u seguinte

ORDEM DO DIA

_,_

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
181, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que estende o dis·
posto no §2• do art. JS da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, com
Minas Gerais e o Brasil perdc1·am um grande filho e choram e . u redução que lhe deu a Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, e dú OU·
lastimam o seu desaparecimento.
Iras providências, tendo
O requerimento que está sendo encaminhado é um ato de justiça
PARECERES, sob n•s 324, 325 c 326, de 1976, das Comissões:
a um parlamentar digno, que desaparece deixando cm todos nós uma
grande saudade, após longa vida pública durante a qual prestou
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridi·
relevantes serviços, no Legislativo c Executivo, (Muito bem!)
cidade;
·
-de Ser• iço Público Ci•il, favorável; e
O SR. PRESII>ENTE (Magalhães Pinto) - Como Presidente
-de Finanças, favorável.,
da Casa, amigo pessoal e cocstaduano. de Camilo Nogueira da
Gama, desejo também registrar o meu profundo pesar pelo seu
-2pussumcnto.
Camilo Nogueira da Ganiu, foi' um mineiro ilustre, sempre
. "Discuss1!o, em turno único, do Projeto de Lei du Cúmaru·n• 19,
esforçado e dedicado às causas que interessam ao nosso Estado c ao de 1976 (n' 741·8/75, nu Casa de origem), que ucrescentu dispositivo
nosso Pais; o seu falecimento deixa uma lacuna na Câmara dos no Código Nacional de Trânsito pura permitir a livre circuluçi\o de
Deputados e nesta Casa, onde, por oito unos, ele pôde participar dos veículos com multas pendentes dcjulgumerito, tendo ·
trabalhos, exercendo altas funções.
Estou certo de quc o requerimento que agora vamos submeter ii
PARJ::CER FAVORÁVEL, sob'n• 264, de 1976, da Comissão
votação du Casa é um ato de justiÇa à memória daquele ilustre
-de ('onstituiçào c,Justiçu,
·
brasileiro.
· Em votação o req ucrimento.
O SR. I'RESIJ)ENTE (Mugalhi\cs Pinto) - Estú cnccrradn u
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
scssUo,
(Pausa.)
Aprovado,
A Presidência furá cumprir a deliberação do Plenário.
(Lc••allla·se a se.•;«io à.•· 14 hom.r r .50 mima os.)

'

~
~

''

114• Sessão da 2• Sessão Legislativa da s• Legi~h~tura,
em3 de agosto de 19.76 ·
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PiNTO

Ãs 14 horas e 30 minutos, a~ham-se presentes os Srs. Senadores:

A ·matéria será enviada às Comissões de Economia c de
Finanças.

Adalberto Sena - Altcvir Leal - Evandro Carreira -·José
Lindoso- Cattcte Pinheiro - Jarbas Passarinho- Renato Franco
- Alexandre Costa - José Sarney - Hclvldio Nunes - Petrõnio
Portella- Mauro Bencvidcs- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria
- Dinartc MIÍriz -: Jessé Freire.- Marcos Freire - Arnon de
Mcllo - Luiz Cavalcante- Teotõnio Vilela- Augusto Franco Lourival Baptista·- Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos Vasconcelos· Torres - Benjamim Farah - Da~ton Jobim -·
Itamar Franco - Magalhães Pinto -: Franco Montoro '- Orestes
Quí:rcia - Benedito Ferreirà - d.âzaro Barboza - ltallvio Coelho
-Saldanha Dcrzi.

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - A Presidência
comunica·quc, nos termos do art, 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto ilc Lei do Senado n• 63, de 1976,
do Senhor Senador Paulo Guerra, que dâ nova rcdaçi!o ao parágrafo
único do artigo 32 da·Lei n• 5,108, de 21 de setembro de 1966
(Código Nacional de Trânsito), alterado pelo D-.crcto-Lci n• 237, de
28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre as cores dos sinais luminosos, por ter recebido parecer contrArio, quanto. ao mêrito, da
comissi!o a que foi distribuído.

o·sR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -.A lista de presença
ncusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sossno.

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) - Sobre a mesa
aviso do Ministro Clíc.fe do Gabinete Civil da Presidência, da Rcpú·
blica, que scrã lido pelo Sr. t•-Sccrctãrio.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Duràntc o recesso,
a Presidência recebeu as se~uint-. comunicações:

' t! lido o seguinte
AVISO N•233/SUPAR-76

I) do Scnnor Senador Nelson ·Carneiro, referente à sua
participação na rcuniUo do Parlamento Latino-Americano, realizada
em Curaçau.

Em 02 de agosio de 1976.
Excclcntlssimo Senhor Primciro·Sccrctãrio:

2) do Senhor Senador Gilvan Rocha, referente à suh
participação no encontro promovido pelo Partido Democrata
Cristilo em Caracas, Venezuela, no perlodo de 25 a 31 de julho do
corrente uno.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidencia
recebeu do Senhor Ministro de Estado da Fazenda o Aviso n• 341, de
8 de julho de 1976, encaminhando ao Senado Federal, nos•tcrmos do
artigo 4•, § 6• da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, relatório
sobre a evolução da situação monctârla c cri:ditfcia do Pais no ano de
1.975.

de

Tenho a honra solicitar a Vossa Excelência a devolução da
Mensagem n• 196/76, com a qual o Excclcntlssimo Senhor Prcsidilnte da República encaminhou projeto de lei que dispõe sobre o exercicio profissional dos integrantes das categorias de artistas c técnicos
cm cspctâculos
de. diversões, c dá outras providências.
.
.
O pedido de devolução que ora formulo a Vossa Excelência,
presente a circunstância de oito se ter ainda iniciado o processo de
tramitação da referida Mensagem, tem por finalidade permitir que a
sua aprcciaçilo se processe cm prazo mais amplo, como prevê o caput
do a(tigo 5I da Constituição.
..
,

-12Aproveito a oportunidade para renovar-lhe protestos de elevada dos"- no qual~ enaltecida a realização, cm Fortaleza, de 8 a II de
estima c consideração. - Golbery do Couto e Silva, Ministro Chefe agosto, do I• Congresso Norte-Nordeste de Advogados, que reunirá
do Gabinete Civil.
,; , .
" destacadas figuras dos clrculosjurldicos do ~ais,

•.

I·'

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) _;_,A Presidência,,
atendendo à solicitação do Ministro Chefe do Gabinete Civil,
determina a devolução à Presidência da República da Mensagem n•
57,,.dci976-CN (n•l96/76, na origem). •

Sahi das Sessões, cm 3 de agosto de 1976. -,Mauro Benevldcs.

OSR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Sr. I•-Sccrciârio
yai proceder à leitura de aviso do Sr. Ministro dos Transportes.

É~cclcntlssimo Senhor Presidente do Senado f:cdcral:

~

lido o seguinte

AVISO DO MINISTRO DOS TRANSPORTES
N• GM/18/76, de 23 de julho do corrente ano, encaminhando
ao Senado informações daquele Ministério a respeito do Projeto de
Lei do Senado n• 70, de 1975, do Senhor Senador José Esteves, que
autoriza os Municípios localizados na Amazóniaügala empregar
~uas,éotas do Fundo Rodoviário Nacional no sctor que especifica.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O expediente lido
será encaminhado ,à Comissão de Transportes, Comunicações ,c
Obras Públicàs, que solicitou
a diligência~
. ··'
. . (Pausa.)
.,

Sobre a mesa, oficio que scrâ lido pelo Sr. I•·Sccrct4rio.

elido o seguinte
OFICIO DO CHEFE DO GABINETE DO
MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
N• 3.704/76, de 28 de julho, encaminhando ao Senado o Parecer
do Conselho Federal de Cultura a respeito do Projeto de Lei do
Senado n•I31, de 1974, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que
disciplina a grafia c o uso de siglas c abreviaturas;

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O expediente que
acaba de ser lido será despachado à Comissão de Educação c
Cultura, que solicitou a diligência, juntamente com o processado do
projeto.

,REQUERIMENTO N• 329, DE 1976

O Senador infra·assinado, com fundamento no art. 233 do
Regimento Interno cm vigor, requer a Vossa Excelência a inserção
nos Anais do Senado Federal do ·editorial do jornal Tribuna do
Ceará, de Fortaleza, intitulado "Energia Grauiia para Irrigação",
no qual silo feitas oportunas sugestões para maior alcance cconômi-co csocial da região nordestina.
Sala das Sessões, cm 3 de agosto de 1976. - Mauro Benevldes,
Vicc-L!dcr do MOO.
REQUERIMENTO N• 330, DE 1976
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da palestra do Excclcntlssiino Senhor, Senador
Magalhães Pinto, proferida na abertura do ciclo de palestras sobre o
scsquicentenârio do Poder Legislativo promovido pelo Instituto dos
Advogados Brasileiros, c publicada no jornal O.'Giobo, cm 8 de julho
de 1976.
.
.
,
Sala das Sessões, cm 3 de agosto de 1976.- Vasconcelos Torres.
REQUERIMENTO N• 331, DE 1976
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos 'regimentais,. a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do excelente trabalho jornal!stico intitulado
"Magalhães", do Jornalista Oyama Teles, publicado no Jornal
Última Hora. cm 18 de julho de 1976.
Sala das Sessões, cm 3 de agosto de 1976,- Vasconcelos Torres.
REQUERIMENTO N• 332, DE 1976

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·
Secrciârio.

Senhor Presidente,
São lidos os seguintes
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do
Federal. do excelente trabalho jornal!stico intitulado
"Pctrónio", do Jornalista Oyama Teles, publicado no Jornal última
Hora, cm I• de agosto de 1976.
S~nado

REQUERIMENl'O N• 328, DE 1976

Exm• Sr. Presidente do Senado Federal:
Sala das Sessões, cm 3 de agosto de 1976.- Vasconcelos Torres.
O Senador infra-assinado, com arrimo no art. 233 do Rcgimcn·
to Interno da Casa, requer a V, Ex•, após audiência do Plenário, que
seja inserido nos Anais do Senado Federal o editorial de Tribuna do
Ceará- edição de 3 de junho -Intitulado "Congresso de Advoga-

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nos termos
regimentais, os requerimentos lidos serão submetidos ao c~amc da
Comissão Dirctora.

-13Há oradores inscritos,
Concedo a palavra aó nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE, Pronuncia o
seguinte discurso.)..,. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 26 do mês findo, o Governador José Rollcmbcrg Leite
inaugurava o sistcm'a "Dis.cagcm Dircta Internacional" ·(DOI),
falando de Aracl\iu com o Dr.· Adcmar Dan tas Brito,. cm Nova
Iorque,. membro da missão brasileira na ONU. c ilustre filho· de
Sergipe.
Desde aquele dia, Aracaju passou a ser uma das cidades
brasileiras a.dispor do DOI, fato de evidente importância para a vida
económica. do. Estado, Pouco antes; no· dia 23, .o Ministro das
Comunicações,. Comandante Euclides Quandt .de .Oliveira, o
Presidente da TELEBRÁS, G~ncrtil José António Alcncastro c
Silva, ·c o Governador Elmo· Scrcjo Farias inauguravam o ·DOI,,
ligando Brasnia aos grandes centros do mundo,

Muitos verão a solenidade ocorrida cm Aracaju; sobre a qual
ora falo, como mcramcntc:.rotincira. ·Imperioso,: nó•entanto, que
jamais deixemos de ver c reconhecer o csforço·inccssantc·C sempre
maior. despendido pclo·.Govcrno Federal, cm estreita· colaboração
com o Governo do Estado, no sentido de acelerar o processo de
desenvolvimento integrado do Pais! (Muito bem IPalmas,) ·
·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães PintÔ)....; Concedo a palavra
ao nobre Senador Danton Jobim,
·
·
O SR. DANTON JOBIM (MDB·- RJ, PronÚncia o seguinte
discurso. Sem revisão do oràdo.r.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: ·
''

I

I

. Estávamos cm ·recesso c, por essa. razão, naturalmente, não
encontrou eco, ·cm nenhuma das Casas do Congresso, um fato que
repercutiu intc~samcntc no m.cu Éstado, o Rio dcJanciro, a passivei
-talvez diria melhor -.a dcmlncia certa do Almirante da Reserva
José Celso de Macedo Soares Guimarães; como incurso no art. 36,
da·Lci de Scg~rança Nacional.
·· ·• ·
·

' .r

Fatos como esses dcmo~stram o· p~ogresso do nosso Pais, no
sctor das comunicações, num continuo esforço de desenvolvimento
que virá transformar o Brasil cm grande potência.
. No c~tanto,·é necessário que solenidades como as realizadas no
fim do mês passado, nesta Capital c cm Aracaju, tenham realce, pois
silo. de relevante significação para nosso futuro, Ninguém d:s·
conhece' às gigantescas realizações de nossos governos no sctór. de
comunicàçõcs, coino ig;,almentc é notória a imensa importância.das
Cofllunicaçõcs para .o progresso de qualquer Jlais, c, assim, a
·melhoria do padrão 'de vida do povo. f: o que tem afirmado com
procedência c felicidade o Ministro Euclides Quandt de Oliveira, c
foi demonstrado pelo ilustre PrcsÍucntc da TELEBRÁS por ocasião
da inauguração do DOI cm Brasnia, quando salientou a significação
económica do evento.

Só isso:cxplica não haja repercutido no;Congrcsso:cssc triste
episódio, no qual se acha envolvido outro Ministro de Estado, o
Secretário do Plaricjamcnto, que foi.alvo de criticas do· acusado; cm
declarações feitas à Imprensa.
·
O caso, dentro cm breve, csiarâ 111b judlce,. pois o honrado
Procurador Rui. de Lima Pessoa jâ revelou que .vai apresentar
denúncia, como, aliâs, tcrâ de fazer por força de oficio.

O que duvidamos é que um homem de àmplos conhecimentos c
considcráyel tirocínio como S. Ex•, rebuscando nos refolhas de sua..
consciência jurídica, ali ·venha encontrar justo fundamento, ~ão só
para submeter o caso à Justiça Militar, mas, ainda para sustentar que
a injúria de que se julgou agravado o Sr, Reis Vclloso pode ter sido
assacada contra a pessoa do. alto funcionário do Governo protegido
pela Lei de Segurança c não contra a individualidade moral ·do ·
Discursando na solenidade realizada cm Aracaju, o Governador ofendido.
·
José Rollcmbcrg Leite, consciente da importância do acontecimento
para o Estado, fez um rctrospecto do sistcm·a telefónico dcAracaju,
·Na primeira hipótese, o membro do Governo considera-se
mencionando o .Sr, Deoclides Azevedo, que, disse o· Governador, protegido pela lei especial, mas, na segunda, a pc:Ssoa do injuriado
"implantou o sistema telefónico, na segunda metade deste século, deveria recorrer à Justiça Civil, como qualquer cidadão,·
com o interior do Estado, além do sistema· da: Capital, que
·,. ,-·,
funcionava para-várias· cidades c até para propriedades particulares
· Sem dúvida, ·bem, além de outras considerações, lhe ficariam
do interior scrgipano. Por prcct\rio que fosse, esse sistema prestou a essa atitude de humildade c esse gesto dcmocrãtico; Mesmo quc'lhc
Sergipe relevantes serviços",
:oubcssc a opção entre os dois caminhos, o Ministro agiria ·com·

.Prosseguiu o Governador do meu .E~tado recordando ter o Sr,
Dcoclidcs Azevedo aberto mão, por volta de 1940, do restante do
contrato para exploração do sistema telefónico; para que fosse
implantado o sistcm~ automático, Nenhuma empresa concorrendo,
o próprio Dcoclidcs Azevedo veio a implantll-lo cm 1954, vinte anos
depois',
·
Justa essa homenagem a um ilustre scrgipano, homem de rara
visão, que tanto fez por Sergipe, .merecedor. do reconhecimento do
povo . do .meu Estado, Como jusio . é exaltar o trabalho da
TELEBRÁS, através de sua primeira subsidiAria, a TELERGIPE,
sob a Presidência do Capitão Agnaldo Santos, que hoje permite a
Aracaju dispor do DOI-.
Congratulo-me com o eminente Presidente Ernesto Gciscl c o
Ministro · das Comunicações, Comandante Euclides Quandt .de
Oliveira, bem como com o Governador José Rollcmbcrg Leite pelo
acontecimento do dia 26 de julho, desde quando Sergipe passou a
dispor do mais moderno, eficiente cimportante sistema de Discagem
Dirctn Internacional, mais uma demonstração do inabalável
propósito de integração nacional dos governos oriundos du
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elegância despindo-se de prerrogativas que, 'no seu entender,'. lhe era
licito invocar· numa contenda que se armou entre S. 'Ex• c um ilustre·
Oficiar General das Forças Armadas, ora na reserva mas· com '
inegáveis serviços prestados ao Pa!s.
'
A Justiça Militar tem competência especifica para julgar delitos.
militares ou de subversão da ordem institucional.
Entretanto; será que se trata, no caso, de um.crimc de natureza
militar ou de um ato que abale as instituições? ·
Não, evidentemente. ,Se a injllria houve, .·não teve qualquer·
endereço politico ou contclldo .subversivo. Antes. foi à pcss~a de
alguém, que eventualmente ocupa uma.posição de Ministro, mas não
~. por si mesma, o Governe, o Estado, o Poder, as Instituições,
A época do L'.l!:tat c'est moi jâ passou ht\ s~culos,

'

Que res•onuncia teve · a palavra usada pelo acusado
perguntaria o juiz, como deveria perguntar o Procurador - na

-.14sociedade cm que vivemos? Terá causuao, porventura, qualquer
comoção ou qualquer estrago nu solidez do cdillcio do Estado, c terá
representado igualmente uma real ameaça à segurança da Nuçilo?
Longe de nós prcjulgur uma causa sem conhccê·la cm seus
pormenores. O que sustentamos, tão-somente, 6 a impossibilidade de
converter um excesso de linguagem - concedamos que o tenha sido
-num atentado à segurança do Estado.
•
Se um Ministro sofre amanhã um desacato pessoal, nem por
isso terá de se recolher ao abrigo du Lei de Segurança c bater às
portas da Justiça Militar. Recorre, sensatamente, nos tribunais
comuns. Mais de um, Sr. Presidente, agiu desse modo c poupou-se,
com isso, à pcchu do arrogância. ·
·
·
O Sr. Reis Vclloso é um homem de talento, mas ainda é jovem.
A vida lhe ensinará muitas coisas. Nilo foi seminarista, cómo o Sr.
Roberto Campos, seu antecessor c mestre, supcratacudo pelos
opositores de sua politica, este é que deve ter lido c meditado esta
passagem de Silo Bernardo: "Assim como 'r.r.m tudo que nos agrada
é licito, assim nem tudo que. é lícito é conveniente~'.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA -.RJ)...., Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com muito prazer.

Almirante Macedo Soares jâ disse que não quis 'ofender, então, pra·
ticamcntc, é um pré-julgamento. V. Ex• vem à tribuna, focaliza o
assunto, c cu preferiria, talvez, que não o 'fizesse, porque teria de
apartcâ-lo para dar um depoimento sobre o Almirante Macedo
Soares, nilo seria correto que silenciasse, porque meu amigo pessoal,
como'eu também sou amigo do Ministro Joilo Paulo dos Reis Vcl·
foso. Faço votos para que o iiti:idcntc já esteja superado ,depois das
palavras esclarecedoras daquele que, agora, é um réu perante o Supc·
rior Tribunal Militar. Ninguém acoimou o meu prezado amigo Almi·
.rantc Macedo Soares de subversivo. No particular,. não se pode tu·
mul~uar o feito. Foi apenas capitulado como um homem que injuriou um Ministro de Estado, Espero alcançar o perdão de V, Ex• pc·
lo aparte longo, mas cu não seria decente comigo mesmo se não dissesse estas palavras a V. Ex•
,
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Agradeço ao meu
nobre amigo, o ilustre·Senador pelo meu Estado, o Sr; Vasconcelos
Torres, o aparte que acaba de prorcrir. Dcv0 dizer, porém, que quan·
do ele fala·cm sistema é evidente que cntendi·sistcmajurídico; uma
vez que se trata de questão que vai ser levada aos tribunais, c o que a
tradição do sistema jurídico brasileiro consagra é, precisamente, que
se torna indispcnsâvcl a requisição da autoridade ofendida, para que,
cm favor dela,, u Ministro da Justiça ·possa intervir. nos tribunais,
requisitando uma dcnúncia·do Ministério Público. Esta tem sido a
tradição, Nilo basta, evidentemente, ou não bastaria que ó Ministro
da Justiça tivesse tomado uma decisão a respeito do assunto. Era
necessário que essa decisão fosse, como deve ter sido, antecedida por
um pedido da autoridade supostamentê ofendida: ·
.
Outras qualidades que ele .atribui ao Ministro do Plancjamcnto,
não serei cu quem vai negá-las. Sem dúvida, S. Ex• tem dado
demonstração de que faz jus, precisamente, àquelas considcrai;õcs
que aqui .líz no início do meu discurso, a respeito da- sua per·
sonalidadc.
·
·
O Sr. Vaseónailos Torres (ARENA- RJ)- ScnadorDanton
Jobim, uma pequena frase:' fato, juridicamente, está rigorosàmcntc
certo porque o 'Almirante Macedo Soares tem foro privilegiado. Não
se podia fazer na Justiça comum aquilo que a lei disse que tem que
ser na esfera da Justiça Castrense.

O Sr. V~sconc:elos Torres (ARENA- RJ)- Eu estive me con·
tendo para não interromper o seu discurso, mas.chcga a um ponto, quando V. Ex• focaliza um ex-Vereador do Município de Maricá, o
Almirante Macedo Soares, cm que me vejo na contingência de pedir
a sua atenção para um pequenino reparo. Primeiro, quanto ao Minis·
tro Reis Velloso, que ainda, disse V. Ex•, nilo tem u experiência, não
.teria vivido o suficiente para compreender que certas frases nilo cho·
cam, não magoam. O Ministro Reis Vclloso já tem experiência na
própria carne, está pagando pelo esforço hercúleo, tcrdvcl que dcscn·
volve. Pela sua famllia,já estaria no recesso do lar. Quer queiram o~
não é uma das excelentes figuras deste País, talvez um tecnocrata, no
bom sentido da palavra. Friso no bom sentido da puluvru, porque é
um tecnocrata que conversa com-o poUtico, que aceita sugestões.
Nilo partiu de S. Ex• nenhum pedido pura o enquadramento do
Almirante Macedo Soares na Lei de Segurança Nacional. S o sistc·
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - A lei não diz prc·
ma. Não estou falando em noine da Liderança, mas quero deixar
bem patente- penso assim- que ninguém poderia chamar o Almi· cisa mente isso, mas, evidentemente, este í: o sentido da. argumen·
rante Macedo Soares de subversivo. Conheço-o, nobre. Senador tação do meu discurso.
Citava cu São Bernardo, que nos deixou escrito o seguinte:
Danton Jobim. Suma excelente figura humana, um trabalhador, um
homem que quando se aferra a determinados princípios desce a ladei·
"Assim como nem tudo que nos agrada é licito, assim nem
ra, sem freio. um Macedo Soares, E um Macedo Soares, no Estado
tudo
que é licito é conveniente."
do Rio, às vezes, ou é um grande engenheiro, um grande militar, ou
am destemperado verbal. Inclusive, tem exercido várias atividadcs.
Scru conveniente a um Ministro de Estado andar processando
Ultimamcnte,.no. campo editorial, tirou.u Livraria Francisco Alves,. os que o incomodam com suas criticas ou com suas farp.as? O lugar
na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, da quase decadência para o eminente que ocupa, como membro do Governo, não aconselha a
pináculo no mercado livresco brasileiro. Quanto ao fato de S. Ex• que ele se exponha com tolerância c resignação a criticas, mesmo as
ter tido uma palavra acre, diffcil, cm rclaçilo ao Ministro RcisVcl· que sejam manifestamente injustas?
loso- c afirmo a V. Ex• que só o aparteio por um dever de decência
O Almirante José Celso de Macedo Soares Guimarães, flu·
parlamentar, cm estar ouvindo V. Ex• falar sobre u~u figura c cu mincnse de quatro costados, tem bons serviços prestados à Naçilo;
não dur um depoimento sobre a cultura, a dignidade, o patriotismo, na sua carreira c fora dela; Nilo vamos relembrá-los agora. Quere·
do Almirante Macedo Soárcs, um dos homens que, no Clube Naval mos ressaltar apenas que se trata de uma grande cultura, de um cs·
ántes de 31 de março de 1964, estavam apaixonadamente debatendo, tudioso dos problemas nacionais, que cm boa hora se voltou para o
um homem que se encontrava no campo, na crista dos acontccimcn· colunismo jorriallstico, segundo o exemplo de seu tio, c meu mestre
tos - tenho a impressão de que o Ministro Armando Falcão incsqucclvcl, o incomparâycl Jos6 Eduardo de Macedo Soares.
cumpriu rigorosamente o seu dcv~r. deu oportunidade ao Almirante
José Celso, porém, nilo faz jornalismo político no plano partidA·
Macedo Soares de ·se justificar. Eu que sou, como V. Ex•, um devo- rio. Levnnta questões, equaciona problemas, sustenta teses, das
rador de jornais pela mnnhil, já vi que o Almirante Macedo Soares quais podemos discordar, sem negar, entretanto, as qualidades do
deu n intcrprctaçilo autêntica das suas palavras: não quis injuriar, foi articulista c os vastos conhecimentos que este logrou acumular numa
pura o positivismo de Augusto Conte, c deu à palavra, que foi .pc· vida cheia, toda ela debruçada sobre a realidade nacional.
sada, um sentido diferente. Quero crer que tudo roi uma tempestade
Divirjamos, se quisermos, de hom'cns como esse. Mas
num copo d'âguu. O Ministro Armando Falcilo cumpriu ri·
gorosnmcntc, repito, com o seu dever. Não foi o Ministro Reis Vcl· respeitemo-los no ardor, no lmpeto c na pugnacidade com que defen·
loso, mas o sistema, que nilo pode ficar assim sendo alvo de injúrias, dem suas idéias.
principalmente n'l campo moral, com palavras perniciosas, O
Era o que tinhn que dizer, Sr. Presidente, (Muito bem I Palmas.)

a

-15O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.- Presidente, Srs, Senadores:
.
Ocupo esta tribuna para fazer um registro:· nas férias de julho,
O SR. AUGUSTO FRANCO {ARENA.:.._ SE. Pronuncia o so~ precisumente no dia 6, faleceu, no Rio de Janeiro, o leiloeiro Afonso
guintcdiscurso.)..;... Sr;.Presidente,
Nunes.
"
· ·
. Srs.
. Senadores:' ·
·· Durante dois dias, Sergipe recebeu a.visita do Presidente NacioTrago para cá este nome, porque se trata de uma das pessoas
nal du ARENA, Deputado Francelina Pereira. Não se poderia cspc.' queridas da cidade do_ Rio de .1anciro. Estimado por vârios-sctorcs,
ror, evidentemente, que o dirigente arcnista cfctuassc milagres, altc· não só da cultura, o politico, muito estimado entre os magistrados
rassc fundamentalmente a estrutura de um Partido, dando-lhe, com ~rnsileiros, e os setores populares. Ele. foi_ leiloeiro c agia niuis como
uma simples visita,. uma feição diversa das suas caractcristicas. Nilo conselheiro do que com·o ·simples· homem do comé'rcio. Foi· Presi:
se pode negar. contudo, que a presença do .Deputado Francelina dente do Sindicato da Classe, Deputado Estadual pela ARENA~ c
Pereira, cm Sergipe, foi.cxtrcmamcnte proveitosa para.os objctivos veja V, Ex•, Sr. Presidente, que é um representante da Oposição q'uc
do Partido situacionista, especificamente no que se refere à execução exalta, aqui, uma figura que pertenceu a outro Partido, tal era n ligade .uma. cstrat~gia partidária com vistas às eleições de. novembro; çi!Ó que ele tinha conosco. Nilo tinha fronteiras para a sua amizade,
·
·· ·
· ·
Participando dus convenções municipais cm .Aracaju •c . Boquim, parlia.sun'comunicação. · ·,
visitando ainda a Cidade de Lagarto c mantendo amplos contatos
Foi, como disse, Deputado c como Deputado cKcrccu· a funÇão
com o'Governador José Rollcmbcrg ,Leite c lideres políticos, o de4• Secrctârio da Assembléia Lcgislativa.·No'dcsempenho de seu
·Presidente Nacional da ARENA marcou a sua presença cm Sergipe mandato, cm que foi eficiente c correto, soube cumprir com o .seu
com uma convocação geral para uma maior participação. Para uma dever, estando sempre atento aos problemas do . povo. da, antiga
mais ampla integração de todos os arcnistasna campanha eleitoral. G,uanabara..
•
.... , ,
Transmitiu, igualmente, orientações objctivas c proveitosaS:· A. visita
Era querido por diversas. instituições, dentre elas, a Academia
a Sergipe do Deputado Francelina Pereira terâ,.por istomcsmo,. uma Brasileira. de Letras que lhe concedeu a "Medalha· Machado de
conseqUência di reta para o resultado do. pleito. de novembro. O Assis',', romo.grandc benfeitor. Igual titulo recebeu também de vã-.
dirigente arenista usou nos discursos que fez, ou nas entrevistas con· rias irmandades, como a Irmandade São Jorge, de Nossa Senhora do
cedidas, uma linguagem sempre clara c realista; O Deputado Fran· Carmo e da Beneficência Portuguesa. Fundou, ·com o Marechal
cclino Pereira mostrou, sobretudo,' que aos políticos c, com maior do- Mendes de Morais, a "Casa do Filho do Tuberculoso", Como.Prcsisc'de responsabilidade; aos politicas arcnistas cabe. a tprcfa de rcs· dente do Sindicato dos Leiloeiros da antiga Guanabara, defendeu. a
pondcr à convocação fcità pelo· Presidente Geiscl, desempenhando classe c tudo fez para que fosse reconhecida a importância ·dos
plenamente o papel que se lhes impõe na busca de' soluções criativas, pregões, na~ alienações dos· .. patrimõnios públicos c privados.
na tarefa de aP.crfciçoar as estruturas politicas; Para isto; destacou o Respeitado por seus colegas, gozando também de ótimo conceito
Presidente ar~nista que. nenhuma oportunidailc >cria mais apro· entre .juizes, advogados c 'demais militantes do Foro, .e fazendo
priada ·do ·que a fase eleitoral, cjuando os Partidos empenhados na amigos por nndcquer que se aprescntuosc,Afonso Nunes cumpriu
conquista dos eleitores cstnbclcccm maiores vinculas· de identificação uma arrojada, invulgar c brilhante trajctória.
com o povo, c, assim, se transformam nos-instrumentos lcgltimos d~
Por isso,· quando ele morreu foi, muito grande .o númcro•dc
interpretação das aspirações populares.
·
pessoas de vários campos de atividndes que ali estiveram para levar·
' .·
·Inegavelmente, ll ARENA sergipana, com a visita do Presidente lhe o abraço c as últimas homenagens.· · · '. ·
Afonso Nunes, sr. Presidente, além de ter sido um bom amigo,
Francelina Pereira, recebeu um novo alento, adquiriu mais confian·
um amigo de coruçi!Õ sempre nbcrto às bons causas, foi também um
çn, ·começou n desenvolver uma ação mais agressiva.
chefe de familin cstimadíssimo, extremado, um chefe de família exemAcentuando a necessidade de valorização da atividade politica, plar, digamos assim. ,Como prova disso, trago aqui uma·carta. de
e, conseqUentemente, do· politico, o Deputado Francclino Pereira uma de suas netas, Sandra, a qual vou ler, porque traz o retrato de
ressaltou, cm Aracriju, o fato de estar ·o Governador sergipano José uma fnmilia bem organizada, muito estimada na antiga Guanabara,
RÕilemberg Leite perfeitamente integrado aos objetivos partidários, hoje Estado do Rio de Janeiro,
e,. sem comprometimento da máquina administrativa, participando
Sensibilizo-me muito com esses problemas, sobretudo porque
do ·csfoiço'eieitoral que agora se r~aliza. .
·
hoje,-a família está tão ameaçada por tantas fantasias c tantas éausas
A presença do Deputado Francelina Pereira. em Sergipe foi, a
perigosas que tentam dcspcdaçâ-la. Quando nós notamos esse amor
meu ver, ainda mais válida, por realçar o fato de que não podem ex is· - porque só o amor é que pode unir a famllin....: quando notamos
tir agremiações políticas sem a ação politica, preconiz~_ndo, pqr esse carinho, esta ternura que vem de um filho, de um neto, ficamos
conseguinte, umn maior, idcntir.cnçilo da ARENA com o povo, o sinceramente sensibilizados.
abandono de concepções distanciadas da realidade •· apenas
E aqui cstâ a carta de uma de suas netas, Sandra, que é muito
encnstcladas cm clrculos reduzidos de cúpulas, sem relacionamento inteligente; diz o seguinte:
com as aspiraÇões c os.objctivos reais da sociedade.
"Vovô, sua falta é imensa, Tudo aqui ficou um grande
Em Sergipe, acredito, n ARENA corresponderá melhor nos
vazio. Seu lugar na mesa, agora, nüo tem ninguém para bri·
propósitos enunéiados pelo Deputado Francclino Pereira, na medida
gar conosco. Nilo temos tudo que Unhamos antes, Para mim
cm que, superando eventuais discórdias, vencendo passiveis prccon·
o senhor nunca morreu. Ficarâ sempre cm minha mente c,
coitos, se tornar um instrumento dinâmico, a defender as transforma·
principalmente, em meu· coração. A.distiincia que nos separa
çõcs económicas e sociais que o Estado está inegavelmente a exigir.
é imensa, mns não haverá esquecimento. O senhor sempre foi
Na medida eKata cm que a nçuo partidária da ARENA scrgipann se
uma criatura dedicada a seu trabalho'c a sua familin, pensava,
identificar mais profundamente com uma agressiva politica de
sempre no dia de nmnnhü. Agora nós vamos continuar. a
desenvolvimento, nl, então, o Partido estará correspondendo melhor
viver por nós c pelo senhor. O senhor viveu, foi um ótimo
ao· seu papel, estará apto a enfrentar, com redobrado ôKito, o julga·
marido, um ótimo pni c marnvilhoso avô. Tudo que tenho cm
mcnto popular.
mente, de sabedoria c pouca vivôncin, devo ao senhor.
Amigos o senhor teve muitos, queridos e sinceros. Saudades
Era. o que tinha que dizer. l!fulto obrigado. (Muito bcml Pai·
sentiremos muitas, mas, apesar do senhor ter partido, ncou a
mas,)
sun Imagem c uma grnnde saudade em tqdos os corações,
. O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
Pnrn que dizer adeus, se pura mim o senhor nüo.
no nobre Senador Benjnmlm Farnh.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo u palavra
no nobre Senador .Augusto Franco.

'

'
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Por isso Sr. Presidente, foi uma grande perda a morte de Affon·
Céu, pois o senhor bem o merece, Um beijo da neta que ·so Nunes, Quero consignar aqui meu pesar c o da minha Bancada c,
sempre o amou c amará."
tenho certeza, o pesar também da ARENA, pois fala uma das figuras
mais autorizadas desse Pàrtido, sobrctudo .. um "rcprcscntari'tc do Es·
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA -· RJ) ~ v. Ex• me tado do Rio, o nobre Senador Vasconcelos Torres.
permite um aparte, nobre Senador Benjamim Farah?
Esta homenagem é dos dois Partidos. Esta homenagem é do po·
vo do Estado do Rio. Esta homenagem é do Senado, por isso mesmo
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ) :_Vou permitir já,
de todos os brasileiros que admiram os homens bons; generosos, que
De modo que, Sr. Presidente, ~stn cortá de uma de suas netas não são possuídos de ·egoísmo ·c que sabcrn· trazcr·'scmprc uma
que, como disse, é. uma : mocinhá inteligente, culta, é o retrato -mensagem de amizade, de esperança para . todos os corações; até
daquele ambiente familiar 'que Afonso Nunes, . com sua imensa nié~mo para os corações desalentados. ·
bondade, scu.imcnso coração, soube n'rquitctnr ao longo de sua vida.
Affonso Nunes foi um homem bom, justo, digno, que mereceu
Quis trazê-la para. cá porque, todas as vezes que nós. podermo; sempr!'' o respeito c a admiração do seu povo, c agora vive na lemdefender a· famflia, conforme disse, constantemente ameaçada nos brança de todos aqueles que o conhcceram•c na· esperança de que os
tempos presentes, nós o faremos éom omáior prazer, com' omaior seus cxemplos·ficarão orientando, 'não· só os seus companheiros de
entusiasmo. Acolho o aparte do nobre Senador Vasc.oncclos Torres.
Partido, mas aqueles . que querem viver através du amizade, do
respeito
e da compreensão. (Muito bem!)
O Sr. Vaseoncel~s Torres (ARENA.:... RJ)- Queriá que V. Ex•
permitisse que acrescentasse às suas emocionadas palavras, a do
osii: PRESID.ENTE (Magalhftc~ Pinto)~ Concedo a palavra,
Representante da Aliança Renovadora Nacional do Estado do Rio para uma breve comunicação, ao nobre Senador Vasconcelos Torres •.
de Janeiro, neste preito de saudade a um dos homens bons deste País.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA'- RJ. Por
Eu acrescentaria que, no distrito de lguaba, no Município de São Pc·
dro de Aldeia, que era assim como a sua segunda terra, lá naquela dclcgaçilo ·da Liderança, para· uma breve· comunicação.) ...: Sr.
·
zona turística e ao mesmo tempo de pescadores, há um vazio, hã um Presidente, Srs. Senadores:·
homem que farâ falta naquele convívio ameno, daquela comunidade
Sou de . um tempo parlamentar cm que se. registrava ~. anivcrsá·
tão simpâtica da região dos lagos fluminenses, onde Afonso Nunes . rio do Presidente . da República. No Palácio Tiradcntcs, quando o
desfrutava de uma situação de proeminência. Era um cidadão que ia
Marechal. Outra comemorava seu. natalício, Armando Falcão ou
no armazém, que ia h praia c que, na casa que construiu para o seu outros líderes requeriam comissão para fazer Úma visita.ao Primeiro
descanso, recebia os homens mais humildes do povo, que o estima· Mandatário. do País c expressar os votos de, felicitações do
varn. Não sei se V, Ex• sabe, ali naquele distrito tão querido, ele exer- Congresso. Ultimamente, ao que a memória possa não falhar, não te·
ceu várias vezes o papel de conselheiro. Essa carta deixou-me profun- nho. ouvido mais esses registras, não sei porquê. .
. . ...
damente emocionado, Ele era - num ti:rmo de Direito Romano, o
Mas
hoje,
em
circunstância
especial,
cntcndi.que
deveria
erguer·
patcr familias, um pai de familia de todos aqueles que ali. ao redor
me da bancada e pedir. vêniá a. V.. Ex• para assinalar a efeméride ,que
da sua casa, se congregavam nos fins de semana; ·c não só nos fins de
não pertence direta"!ente.ao nataliciantc, mas.é de todo o País, não é
semana, pois as suas atividadcs eram intensas, toda vez que lã aparesó da Aliança Renovadora Nacional, é numa circunstância especial
<:ia para buscar descanso c tranqUilidade, esse descanso c essa
cm que o Chefe do Governo . se. afirma como Líder, c enfrenta
tranqUilidade, praticamente nunca os teve, porque surgia sempre um
problemas não diria graves, mas sérios, decorrentes da conjuntura
problema. Quero dizer, Senador Benjamim Farah, que várias pcs· mundial. · · ·
.
·
.
soas receberam bcncficios diretos c indirctos do ex-parlamentar; do
leiloeiro público: dinheiro, internação cm hospital, emprego, conduO melhor presente que o General Ernesto. Gcisel terá. recebido
ção. O seu carro vãrias vezes serviu de ambulância para transportar no dia de hoje, é o resultado da pesquisa que foi feita pelo "Gallup
doentes de lguaba para Nitcrói ou para o Rio de Janeiro. Ouvindo
Institui", 'em quenos centros onde hã a chrimada cultura políiica,
V, Ex•, se cu não dissesse isso, estaria pecando por omissão. Sei, seu nome apareci: como o· preferido, como . o Lfdi:r, como a figura
inclusive- c V. Ex• tem conhecimento de que dentro do Estado do simpáticil,'cómo o executante, de um Governo ótimo, não· só.no rncu
Rio de. JanCiro, corrio riessa fabulosa cidade de São Paulo. E nas
Rio conheço as pessoas c as coisas - que ele era seu grande amigo.
Perdoe-me neste instante triste dizer que, numa hora amarga de V, estatísticas comparativas, em ascensão cada vez maior, não no
Ex•, em que o coração de pai fora ferido quando todos nós estivemos ângulo da· popularidade, óptica com ·que S Ex• não ·se preocupa.
an seu lado, cm solidariedade cristã, ele também esteve.
Mas isto, Sr. Presidente, tem um significado muito grande, quando
· E se foi conselheiro de lguaba, daquela gente humilde, era se ouve, principalmente pelas vozes agourentas deste País, que está
também conselheiro de parlamentares. Ele ajudou V. Ex•
tudo mal, está tudo dificil, que o custo de vida é insuportável, e•uma
sentimentalmente. Perdoe-me, não devia fazer isso, mas é a melhor série de fatores negativistas apontados por um pequeno· grupo que inhomenagem que posso prestar a ele, relembrando-o. Era um amigc terpreta, certamente, o seu ponto· de vista pessoal; mas que nilo se
de V. Ex•, c cu, por ser ta'!lbêm seu amigo, seu colega de represcn· ufinu com o do homem da rua, nem com aquele que é pesquisado
pelos órgãos que investigam a opinião pllblica.
.
tnção fluminense, me reporto ao fato; não para mencioná-lo cm si,
A esse homem austero, a esse estadista que, sem suspeitar, pre·
mas para enaltecer a grandeza dessa alma maravilhosa. Se é fato que
os mortos cada vez ·mais governam os vivos, ele está presente aqui, parou-se para o árduo. mister de ser Presidente da Repllblica,
g:overnando·as palavras de V. Ex• c orientando o aparte que neste versado com estudos desde os primórdios da Revolução de 1930,
il'lstnnte V; Ex• me concedeu a honra de proferir.
quando foi encaminhado, por um dever funcional, para a Paraíba,
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito agradeço depois dos altos postos que ocupou .no Exército por todos os qua·
nobre Senador Vasconcelos Torres, o aparte de· V, Ex• Ele cru drantes da nossa Pátria, tendo dentro do. seu coração uma visão
completa dos problemas brasileiros, a essa figura de cidadão, a esse
realmente isso que V. Ex• está dizendo: um homem muito estimado.
homem que, Sr. Presidente, é sob todos os pontos de vista um pa·
E não só no Rio de Janeiro, mas também no Estado do Rio.
Na verdade, ele possuía uma grande casa, uma vivenda bonita
drão moral, um exemplo ufana), um farol a indicar os caminhos
cm lguaba Grande, nu rcgino dos Lagos e, naquela faixa toda,
daqueles que amam a nossa estremecida terra, quero, nesta data,
Maricá, Suquarema, Araruama, lguaba Grande, Silo Pedro de registrar, acho que não individualmente, mas, pelo menos, se o Líder
~Ideia, Cabo Frio, todos gostavam muito de Affonso Nunes, porque
Petrônio Portellu me permitir, cm nome da Maioria do Senado, regis·
ele só sabia fazer amigos c todos os seus atos eram inspirados no
Irar esse acontecimento grato a toda a fam!lia brasileira, ao chefe de
coração.
famnia, uo pu i, ao esposo, ao grande líder, u esse que, sem quebra
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o Rio de Janeiro sem alterar o seu ritmo de trabalho, . pura
demonstrar o quanto é humano c o quanto pertence a nós, da famllia
brusilciru.
'. Essus minhus palavras, peço a V. Ex• que constem dos nossos
trubulhos, numa homenagem ao grande. Chefe de Estado que se
ufastu das comemorações, tem um protocolo rfgido, mas que tem a
dutu cnultccidu por um homem que está seu ludo c que desdobra
esforços c enfrenta vig!lias pnrn que, nu cleiçilo de 15 de novembro de.
1976, huju realmente um plebiscito.' Eu penso assim; c daqui, por
pensar assim, registro a efeméride pedindo ao povo brasileiro que,
cm 15 de novémbro, dé um sim ao Presidente Geiscl. (Muito bem!
Pulmus.)
·

a

.. O SR. PRESIDENTE (Mugalhilcs Pinto)- Na forma regimcn·
tal, o pronunciamento de-V. Ex• constará da Ata da' presente sessão
e, na oportunidade, desejo comunicar ao Plenãrio que hoje, como
Presidente do Senado, comparecerei ao Palãcio do Planalto a fim de
cumprimr.ntar Sua Excelência o Senhor Presidente Ernesto Gciscl,
pelo transcurso de seu anivcrsãrio.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José' Esteves - Fausto Castelo-Branco .:._ Domfcio Gondim Dirceu Cardoso - João Calmon - Amaral Peixoto - Nelson'
Carneiro - Otto Lchma'nn - Mendes Canalc - Accioly Filho .Mattos Leão.- Evclâsio Vieira- Otair Bcckcr- DaniciKricgcr.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Estâ terminado o
pcrfodo destinado ao Expediente,
Estilo presentes, na Casa, 50 Srs. Senadores.
Havendo número regimental para votação, passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 181, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
estende o disposto no§ 2• do art. 38 da Lei n• 3.807, de 26 de
agosto de 1960, com a rcdação que lhe deu a Lei n• 5.890, de
8 de junho de 1973, c dll outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s :;24, 325 c 326, de 1976, das
Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c "
juridicidadc;
-de Senlço Pdbllco CIYll, favorável; c
-de Finanças, favorâvcl.
A discussão da matl:ria foi encerrada na sessão de·!• do corren·
te, tendo a votação adiada por falta de quorum.
Passa-se à votação do projeto, cm primeiro turno.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·
Secretário. ·
~lido c aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 333, DE 1!1'76
Nos termos do art. 350, combinado com a alfnca "c", do art.
310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projc·
to de Lei do Senado n• 181, de 1975, a fim de ser feita na sessão de 2
de setembro próximo.
Sala das Séssões, cm 3 de agosto de 1976.- Mauro Benevldes.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- De acordo com a
deliberação do Plenário, a mnt6rla tigurnrá na Ordem do Dia da ses·
silo do din 2 de setembro ..

O SR. PRESIDENTE (Mngalhilcs Pinto) -lleml:
Dlscussilo, cm turno llnlco, do Projeto de Lei da CAmnra
n• 19, de 1976 (n' 741·8/75, na Cosa de origem), que acres·

centa dispositivo ao Código Nacional de Trânsito para permitir a livre circulação de vcfculos com multas pendentes de
julgamento, tendo
.
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 264, de 1976, da
Comissão
-de Coallltulçio e Juadça.
Em discussão o projeto. (Pausa.) ; .
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a
discussão.
EstA encerrada.
Em votação o projeto. .
.
• .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado.
Após a devida comunicação à Câmara dos Deputados, o
projeto scrã arquivado.
·
~ o seguinte o projeto rejeitado:

DE

PROJETO
LEI DA CÃMARA N• 19, DE 1!1'76
(N9 741·8/75, aa Cua de orl1em)
Acrescenta 'dlspÓIIIIYo ao C6dlao Nadoe1l de Trillllio
para penaldr a livre drc:ulaçio de yefcuJos c:om multa
pendentes dejul1•meato.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Acrescente-se ao art. 110 da Lei n• 5.108, de 21 de
setembro de 1966, o seguinte parAgrafo !!nico:
"Art.. IIO •• .-.......................................... ..
·Parágrafo !!nico. Os veículos automotores cm débitos de multas
podcrilo ter a· licença renovada, receber a respectiva plaqueta c
circular livremente, quando as penalidades impostas estiverem
pendentes de julgamento."
Art, 2• Esta lei entrarA cm vigor na data de sua publicação,
rcvogad_as as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estã esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Ainda há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bencvides,
O SR. MAURO tiENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
O Município de Morada Nova, no Ceará, comemorou, ontem,
em meio a significativas festividades, o transcurso do primeiro
centenário de.sua instalação.
O evento, pela extraordinária expressividade histórica de que se
reveste, reuniu naquela comuna autoridades estaduais, convidados c
ilustres moradanovcnses, que para lá se deslocaram a fim de
participar da vasta programação elaborada.
De todos os recantos do Pais, foram muitos os ali nascidos que
se fizeram presentes ao acontecimento, rememorando aspectos da
luta autonomista, que culminou com a elevação do antigo povoado à
condiçilo de Vila.
Para registrar indelevelmente todos os fatos que assinalaram a
emancipnçilo de Mornda Nova, o jornalista Geraldo da Silva Nobre
fez circular um livro de sua autoria, constante da Colcçilo "Estudos
Ccarcnses", editado pela Gráfica Editorial Cearcnsc.
Nu introduçi\o uo seu alentado .trabalho, destaca o renomado
autor:
"A proximidade do transcurso do primeiro ccntcnârio
de criaçilo do Municfpio fez surgir a idêia de pesquisar o seu
passado, à busca de informações que ampliassem os poucos
conhecimentos a respeito encontrados cm alguma ou outra
publicação. Ã primeira vista, um sêculo de existência 1: tempo
deverus reduzido para uma perspectiva histórica, porém
excitnvu u curiosidade a circunstância de que Morada Novu
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ilustres c realizações notáveis, devido, prcsumivelmcntc, a
fatores ambientais, ainda nilo estudados."

Felizmente, o apelo caminha para o seu integral acolhimento,
graças a recursos consignados pelo POLONORDESTE, cm
convênio com o Departamento Autónomo de Estradas de Rodagem.
Incrustada na região jaguaribana c banhada pelo · Rio
Banabuitl, Moruda Nova cresce continuamente, impulsionada pela
ânsia descnvolvimcntista que domina a sua gente,
·
·O projeto de' irrigação, implantado com pleno êxito pelo
DNOCS, vem sendo apontado como vigoroso impulso ao ·progresso
daquela' comuna, representando: por outro lado, testemunho
. inequlvoco da importância do processo irrigaÍó.rio· para assegurar
condições de sobrevivência tranqUila ao. Nordeste brasileiro,
.
Aexperiência que vem sendo pósta em prática ali, ·por parte do
Ministério do Interior, é objcto de meticulosos estudos pelos técnicos
cm matéria agrária, que serão reavaliados para aplicação cm'outras
faixas territoriais localizadas no Pollgorio, '

Todas as ocorrências que marcaram o surgimento da antiga Vila
até a sua creçilo à condição demunicfpio dos mais progressistas, vão
relatadas por G, S. Nobre, num esforço de pesquisa realmente notá·
vel, que haverá de receber os aplausos generalizados dos· setorcs
culturais c da opinião ptlblica do Estado,
Após a criação da Paróquia do Divino Espfrito Santo, a
Assembléia Provincial do Ceará decidiu, afinal, concretizar antiga
aspiração dos morada novenses, acolhendo· projeto de lei submetido
à sua apreciação, c sancionado pelo Presidente da Provfncia,
desembargador Francisco de Farias Lemos,
A Lei, que recebeu o ntlmero 1.719, passou a vigcr cm ·2 de
agosto de 1876, ensejando a que se iniciasse, efctivamcntc, toda uma
tradição gloriosa, que vem sendo preservada por sucessivas gerações,
O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Pcrmitc'v. Ex• um apar·
A nova Vila, institufda sob a denominação de Espfrito Santo, te'!
somente passaria a ser Morada Nova a 20 de setembro de 1893,
O SR. MAURO DENEVJDES (MDB- CE)- Com prazer,
mediante a Lei n• 107, daquele ano.
.
nobre
Senador.
Recorde-se que o primeiro passo para tornar cxcqUfvel a instala·
ção do novo Município seria a eleição dos membros da Câmara de
O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)-;- Peço permissão a V.. Ex•
Vereadores, sendo sufragados pelos seus conterrâneos c a seguir pura inserir no discurso as minhas congratulações ao povo de Mora·
eleitos para a importante função os seguintes proprietários rurais:
da Nova e registrar, com 'muita alegria; que já. existe um projeto
Capitão ·Manuel Antônio Ferreira Nobre, Eduardo Henrique agrícola pioneiro que vem, realmente, concorrendo para o desenvolGirão, Alferes José Carneiro de Souza, João Mateus· Regino de vimento da agricultura de toda aquela área, Muito obrigado a V, Ext
Oliveira, Capitão José Crisóstomo de Souza, José Raimundo
O SR. MAURO BENEVIDES'(MDB - CE) - Asradeço o
Evangelista e Antônio Elias Sa~aiva de Brito.
Detentor da confiança de seus pares, o Capitão . Manuel aparte de V, Ex•, nobre Senador, que já teve o prazer de visitar
Antônio Ferreira Nobre . ascendeu à Presidência da Câmara, Morada Nova quando, como integrante da Comissão de Assuntos
deslocando-se, cm seguida, até a Vila de Silo Bernardo das Russas a Regionais, ali esteve, em maio tlltimo, visitando o projeto de irrilim de prestar a· juramento de estilo, à época exigido pelos textos gação levado a efeito pelo Departamento Nacional de Obras Contra
legais que disciplinavam a matéria.
as Secas,
A 26 de janeiro de 187.7, era expedido ato de constituição do
Acresce notar qu~, desde as suas origens, os moradanovcnses
termo judiciário de Morada Nova, sendo Presidente da Provfncia o
têm
dado mostras de sua formação democrática, abraçando entudesembargador Caetano Estclita Cavalcante Pessoa.
.
certo que a luta cm prol de sua autonomia política reclamou o siasticamente aquelas causas que mais siro(~nizam com as aspirações
empenho patriótico de todos os filhos de Morada Nova.
libertárias de nossa gente. ·
Já, porém, no ano seguinte ao de sua instalação, defrontava-se a
No tlltimo pleito, por exemplo, obtive, entre o seu eleitorado,
nova comuna - e de resto todo o povo ccarensc - com a grande
uma
maioria de quase 6,000 sufrágios, resultado que repercutiu inten·
seca dos "3 sete", que exigiu esforços inauditos de milhares de
nordestinos para reduzir os graves efeitos da calamitosa intempérie.
, samentc nos cfrculos polfticos cearcnses,
Um ano antes, .chuvas prolongadas inundaram grande parte do
Das festas centenárias, acha-se ausente, porque hospitalizado
território da Vila do Espfrito Santo, dando lugar a que o Imperador em Silo Paulo, o· Deputado Manocl de Castro Filho, pertencente à
socorresse as populações atingidas com a doação de um conto de réls,
Aliança Renovadora Nacional, que, por exercer uma liderança firme
feita através do Presidente da Província.
c
incontestável, tem sido sucessivamente escolhido para representar
As crises climáticas - ora os invernos abundantes ora as secas
prolongadas - passaràm a marcar; pelo sofrimento e a angtlstia, a o municlpio na Assembléia Legislativ,a, desde a legislatura que se se·
existência estóica daquela área do território ccarcnse.
guiu à redemocratizaçi!o do País, cm 1947.
Ainda agora,.Sr. Presidente, extensa faixa do municfpio se acha
Impossibilitado, em razão da reabertura do perfodo de
assolada pela estiagem, notadamcntc o distrito de · lbibuitinga,
anteriormente denominado de Areias Brancas, exigindo a abertura trabalhos desta Casu, de assistir às referidas comemorações, deleguei
de frente de serviço, na qual se acham alistados dois mil homens, poderes ao Presidente do Dirctório do meu Partido, Sr. Joilo de
padecendo todos eles as maiores vicissitudes, a exemplo do que Deus Girilo, para levar a minha mensagcm.dc saudação a todo obraocorria com os seus ascendentes.
vo povo de Morada Nova, pela passagem da magna efeméride,
Aliás, Sr. Presidente, nesta mesma Tribuna, já tive
O Sr, Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V, Ex• um
oportunidade de focalizar algumas vezes a atual situação de Morada
aparte?
Nova,
Primeiramente, ao comentar o projeto de irrigação que ali vem
O SR. MAURO DENEVIDES (MDB -CE)- Com todo o
sendo levado a efeito pelo Departamento Nacional de Obras Contra prazer, nobre Senador,
as Secas, cujo perlmctro foi, inclusive, dcmoradamcntc visitado pela
O Sr~ Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador
Comissão de Assuntos Regionais, presidida pelo Senador Cattctc
Mauro Bcncvides, quero associar-me a estas homenagens que V, Ex•
Pinheiro,
E logo depois para reclamar providências governamentais no presta a Morada Nova, Estive lá, tumbêm integrando a Comissão de
sentido de ser asfaltado o trecho rodoviário Cristais-Morada Assuntos Regionais, c pude sentir u hospitalidade daquele povo, puNova, com 70 quilómetros de extensão, permitindo a ligação ·com a de sentir o desejo, o anseio de realização daquele povo, c pude tambêm ver aquelas reminiscências do século passado que aindn silo visBR-116,

e
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sua homenagem acho-a perfeitamente justa c oportuna, porque
homenagear reminiscências, homenagear os nossos avatarcs, ~
sempre um tributo muito justo, nohr• Senador. Meus parab~ns.

O exemplo destes palscs é sugestivo, porquanto dcrivum seu
potencial de crescimento da cxploraçi!o rcallstica 'das ·vantagens
comparativas naturais c, o que ~ mais importante, vantagens compa·
rativas criadas ao longo do tempo, mediante investimentos cm rccur·
sos humanos c cfctiva ampliação dé suas bases tcénológicas:

O SR. MAUKO BENEVIDES (MDB- CE)- Os meus agra·
dccimcntos a V, Ex•, nobre Senador Evandro Carreira, que a
Nilo obstante' nossa etapa de Nação cm desenvolvimento, c o
exemplo do Senador Agcnor Maria fez questão de manifestar a sua• fato de apresentarmos no momento caractcrlsticas diferentes daquc·
solidaricdadc'a este meu discurso.e, mais do que isso;rez questão d•• Ies pulses, ·não ~ menos verdade de que possulmos uma· gama de
cxtcrn'ar; de público, a sua admiração pela brava gente do centenário vantagens comparativas cm muitos sctorcs, as quais podem asségu·
Municfpio de Morada Nova ..·. ·
·
·
·
" rar compcnsaçiloaos pcrcálços da nova conjuntura da economia do
petróleo, Talvez possamos dizer que o vcrdadci~o milagre brasileiro,
ééoncluo, Sr; Pr~sidcntc:
tom sido atingir razoâvcis nlvcis de desenvolvimento sem explorar
todas as potencialidades de exportação de produtos primârios.
'
'
E, al~m disso, fiz qucstilo de rcgi;trar, nesta tribuna, o ccntcná·
''
rio daquele municlpio, como forma de reverenciar todos quantos, ao
Nem de longe pretendemos, ao ressaltar a importância da expor·
longo dos tempos, têm concorrido para estimular o progresso c asse· taçiio de produtos primários, subestimar o valor das vendas de
gurar o bcm-estar de seus habitantes. (Muito bem I)
produtos-manufaturados. Seu .desempenho nos. últimos anos tem
.sido excepcional c contrariado ccrias previsões pessimistas. Nilo cxis·
O SR. PRESIDENTE (Magalh4cs Pinto)- Concedo a palavra tem, cm. verdade, alternativas entre os dois tipos de ·produtos.
Ambos, devem, c podem. contribuir cfctivamcntc para o desenvolvi·
ao nobre Senador Dirceu Cardoso, (Pausa.)
menta do comércio exterior do Pais, ajudando a resolver os problc·
mas decorrentes da crise do petróleo, O que desejamos é desfazer a
<;, Ex• não está presente.
imagem que no curso dos anos vem se formando, de que é até dcspri·
moroso para o Pais exportar produtos primários, sim bolo que seria
Concedo n nalnvra ao nobre Senador Jcss~ Freire,
de seu subdesenvolvimento,.
'

'

'

'

O importante, Senhores, ê possuirmos. uma· estratégia definida,
cm relação às exportações de produtos primários, que permita alcan·
çar c manter. parcelas substanciais nos mercados mundiais .. Pos·
sufmos produtos, entre os quais o milho, o algodão c carnes, dotados
Recentes pronunciamentos dos órgãos t~cnicos do Governo. de potencialidade para objctivar uma politica agressiva de expor·
sobre a potencialidade dos poços. pctrollfcros da plataforma conti· tação, que não comece c se esgote na fase de comercialização, mas
nental, deixa-nos antever, a m~dio prazo, situaçilo. mais animadora que venha, desde as primeiras etapas da produção, conduzida cm ter·
para o sctor energético brasileiro. Nilo obstante esta perspectiva, so· mos de permanente aumento da produtividade.
mos forçados a refletir mais seriamente sobre problemas da ccono·
Os resultados de politica desta natureza poderiam equivaler aos
mia do Pais, ligados àquele sctor - alguns, prementes, resultantes·
do dcscquilfbrio de nossas contas externas; outros, mediatos, mas já obtidos por outros produtos,. outrora de pequena expressão na
nem por isso menos desafiadores, se considerarmos a expansão do pauta de exportação, hoje ocupando lugar de destaque, deslocando
consumo interno de combustlvcis liquidas, conjugada à incerteza de mesmo o café de sua centcnâria posição de principal produto brasilci·
·
novas descobertas de campos tilo promissores quanto os de Namo· ro exportado.
rodo e Garoupa.
•
Nossa posição não implica, outrossim, cm minimizar a impor·
tãncia
da considerável massa de recursos que vem sendo, c continua·
Há cerca de três anos consecutivos sentimos o peso dos novos e
rã
a
ser
aplicada, nos programas de petróleo;. nem negar validade à
diferentes aspectos da economia petrollfcra mundial, que nos deu •
política
de
contratos de risco, pois a encaramos como essencialmente
plena consciência de que o auto-abastecimento deste combustfvcl ~
indispensável
c até mesmo, merecedora de maior vclociiladc de
fator importantfssimo para o Pais', inclusive cm termos de segurança.
Todavia, mesmo diante destas perspectivas c reconhecendo que a implcmentaçiio.
produção interna sujeita-se ao! resultados incertos das pesquisas,
O que desejamos ·rrisar, c vemos msto uma rcallstica mensagem
caberia, porventura, temer pelo nosso desenvolvimento; caso não se de otimismo, é que consideramos incorrcto colocar-se cm dúvida a
encontre petróleo cm quantidade adequada às necessidades do consu· viabilidade do Pais cm função de acontecimento de caractcrlsticas
mo? Poderll o problema do nosso balanço de pagamentos tornar-se fundamentalmente aleatórias, qual seja a de contarmos ou não com
ponto de estrangulamento intransponlvcl, diante do peso que signi· reservas pctrollfcras compatlveis com as nossas necessidades prcsen·
ficam as importações do combustlvcl?
tcs c futuras. Tampouco julgamos acertado que se coloquem os pia·
nos dc·desenvolvimcnto cm função da dependência da descoberta de
Acreditamos que a questão deva ser posta cm diferentes termos. novos c promissores lençóis de petróleo.
·
A experiência histórica de va11os palscs, hoje altamente industriali·
A ótica correta é estudar alternativas contando apenas com
lados, .nilo justifica a colocaçi!o fatalista de que o futuro do Pais
depende exclusivamente da existência ou nilo do petróleo, cm seu ter· aquilo que existe de concreto cm termos de reservas de petróleo.
ritório, Se assim o fosse, muitos pulses desenvolvidos seriam inca· Julgamos que o Brasil, mesmo sem auto·suficiên'liia de petróleo,
pazes de manter seus estllgios aluais impondo-lhes ainda maior di na· desde que utilize rácionalmcntc todos os recursos dsiponlvcis, tem
mismo, porque silo obrigados a importar a 'totalidade do petróleo de condições para atingir avançado desenvolvimento.
que precisam para movimentar suas economias. Os casos mais
Se no decorrer de nosso empenho para expansilo da economia
marcantes siio os da Alemanha Ocidental, França c Japi!o, que apc·
sar de suas importações de petróleo, conseguiram superar suas crises brasileira conseguirmos produção de petróleo relativamente cresdi: balanço de pagamentos c retomar as taxas crescentes de dcscn· cente cm comparuçilo com o consumo, conforme indicam as infor·
muciles sobre a plataforma continental campista, tanto melhor
volvimcnto,
O SR. JESS€ FREIRE (ARENA- RN. Pronuncia o seguinte
Presidente, Srs. Senadores:

di~curso.).-Sr,

o

I
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ito

() Sr. Muuro Dcncvidcs (MDB- CE) - Permite V, Ex• um
upurte, nobre Senudor Jessí: Freire?

dudos cstatfsticos apensos meu pronunciuinento que estó receben·
do ugora esse vulioso e inteligente aparte de V, Ex•

()SR. JESSit JIREIRE (ARENA- RN)- Com muito prazer,
nobre Senador Muuro Benevides,

Nossa turefa será facilitada, no somar-se este evento nos es·
forços correiatos que estivermos despendendo cm outros setores nos
quais gozamos de vuntugens comparativas.

()Sr. Mauro Dcncvidcs (MDB- CE)- Nobre Senador Jessé
Freire, V, Ex•. realmente, profere um discurso de muita importância
pum os destinos do Pais. Lamentavelmente, esta Casa não cstâ com
seu plenário totalmente lotado para ouvir o pronunciamento de
V. Ex• Quanto u essas ulternutivos puro o desenvolvimento dÓ Pois,
especincumente no que respeita à crise energética, cu tcdu que dizer a
V. Ex• que o nosso Portido - Movimento· Democrático Brasileiro
- reuniu técnicos da maior rcsponsobilidade nos cfrculos científicos
do Pais, paru a elaboração de um estudo que, inclusive, foi divulgado
no nrn do semestre passado, Nesse estudo, confiado o homens da
maior respeitabilidade, silo sugeridas várias alternativas paro a crise
energética brasileira. ~ o registro que me sentiu na obrigoção de
fuzor, n~ste instante, no pronunciomento de V. Ex•, pronuncia·
mento que- faço questiio de reiterar- é obaiizado, é percuciente e
está a merecer u utençiio acurada deste Senado.
O SR. JESSit JIREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigado
polo vuiioso aparte de V. Ex•, nobre Senador Mauro Benevides.
Evidentemente, u responsabilidade de nosso Pais, nos dias de hoje, é
imensa e precisa de muito poder criativo, de imaginaç~o. de inteiigên·
ciu tecnológica voltada para outros ramos, para diversificarmos a
economia nacional. Se tivermos petróleo, muito bem; se não tiver·
rnos, nem por isto, acredito, este País deixorá de ser, dentro da
próximo década, um Pais colocado entre os dez mais desenvolvidos
do mundo. Acredito nu capacidade criudorá dos brasileiros e nus
potencialidades deste imenso Pais, com oito e meio milhões de km'.
AI estilo muitas regiões ainda inexploradas - e a Amazónia é um
exemplo- apontando-nos, talvez, um novo destino - quem sube?
-talvez nem na próxima década, mas ao terminar a década de 70.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- V. Ex• me permite
um uparle'?
O SR.JESS!;: FREIRE(ARENA- RN)-Com prazer.
O Sr. Evandro Carreira (MDB-AM)- Nobre Senador, estou
ouvindo com muita atenção o seu discurso e parece-me que cheguei
às conclusões, quando V. Ex• enfatiza a necessidade de uma procura
de :llteroativus. Nilo sei se estou equivocado, mas parece-me que
V, Ex• quer enfatizar este aspecto, o de que nilo nos preocupemos
Llnicu c exclusivamente com o petróleo, de que não depositemos o
nosso desenvolvimento, o nosso futuro, apenas na descoberta de pe·
trólco, apenas no petróleo como fonte energl:tica, mas que devemos
procurar outras alternativas, temos que sair em busca de outros cam·
pos encrgi:ticos. Purece·me que este é o enfoque de V. Ex•; e em
sendo, quero parabenizó·io efusivamente. V, Ex• está t1atando do
assunto com muita seriedade, sabedoria e uma angulaçilo futurista
muito grande. (; preciso que o Governo desperte para isto: nilo,
11pcnus, ficurmos arrimados no petróleo, esperando o aieutório, o
tlcaso ou o milagre, Temos que sair jà, imediatamente, para outras
ullcrnativas. Este, parece·me, é o enfoque de V. Ex•; e em o sendo,
repito, ~uero parabcnizó·lo. V, Ex• está sendo muito oportuno nesse
seu discurso. Meus purabens, nobre Senador.
O SR. JESS!;: FREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigudo,
nobre Scnudor Evandro Curreira, pelo aparte que ora me é dado,
Esta é uma parte do cnfoquc,
Evidentemente, o Brasil tem condições, como outros pulses, de
procurar soluções energéticas que não dependum ex·clusivamentc do
p.:trólco, A tecnologia af está, mesmo porque os t/:cnicos auguram c
Informam diarlumente que o petróleo est6 com seus dias contados,
t<tus, evidentemente, no meu discurso, além dcssu coootaçilo cxi.stc
outra. Dentro de mais alguns !llinutos chegarei li conclusão, com os

Nosso ponto de vista reforça-se porque na análise da situação
brasileira atuai - em termos de ab'astecimento de petróleo devemos incorporara possibilidade cndn vez mais concrctu de con·
turmos com ubundiincia de petróleo no quadro mundial, a preços
rcuis, 'ilr.!!duuimentc decrescentes, tendo·.,. cm vista, inclusive, que
uma das vuriúveis levadas em considcraçilo pura os últimos au·
mentos do óleo cru foi u inflação mundial, hoje controlada na 'quase
totalidude dos pulses industrializados.
As recentes dinculdades encontradas pela OPEP para elevação
do preço do petróleo a nfvei mundial, silo evidências de que as forças
económicas es!Uo agindo no sentido de tornar cada vez mais difícil a
perpetuação do curte!, criado em razão de acontecimentos de cunho
nitidumente politico.
·
Existe outra realidade concreta no intrincado jogo de xadrez in·
ternacionui do petróleo: a próxima entrada da Inglaterra como im·
portante exportador de petróleo, o que repiescntaria virtual quebra
do monopólio da OPEP, colocando o abastecimento dos países euro·
peus em rotas mais seguras. Isto, sem levarmos em contu as imensas
possibilidudes que surgem com a exploração das reservas de óleo nu
plataforma continental da região escandinava.
Tudo isto nos permite projetar, a mêdio prazo, uma situação in·
teirnmente diferente para a economia do petróleo, em um futuro
próximo, e mais favorável ao nosso País,
A validade da alternativa que ora apresentamos, em termos de
umu produtividade e tecnologia que permitam uma melhoria de par·
ticipuçilo dos produtos primários no mercado internacional, não é
turefu que se possa qualificar de simples.
Existem os problemas dos fertilizantes, da milo·de.obra espe·
ciuHzudu no campo, dos meios de escoamento, que estilo a merecer
constuntes cuidudos governamentais mas que necessitam de uma po·
iiticu decisiva que venha a queimar etapas nesse processo de con·
quisto.
As projeções dos técnicos avaliam o consumo de petróleo, a
partir de 198 i, em cerca de i milhão e 500 mil barris diários, o que
nos leva a dizer que não estumos nem mesmo diante de uma alterna ti·
vu mas, sim, de considerar como objetivo priorit6rio o desenvolvi·
mente maciço dus exportações no setor dos produtos básicos.
O atuul Governo coloca-se entre os que mais importância têm
dado ao setor ugricolu e ainda, bem· recentemente, vimos o Ministro
Alysson Paulineiii declarar, na Escola Superior de Guerra, que o
Brusil espera obter este uno a maior safra de todos os tempos, com
umu,.produçuo que ultrapassará acusa dos 18 milhões de toneladas
de milho, 100 milhões de toneladus de cann·dc·uçúcur e li milhões
de toncludus de soju. Nu mesma unólisc, ressaltou que os principais
produtos básicos, semimunufuturudos e munufaturados de origem
ugricolu, foram rcsponsâveis por mais de 60% do valor total das ex·
portaçilcs no uno passudo e idênticu participação estava sendo
mantida nos 5 primeiros meses do corrente uno,
1

Estamos convencidos, Sr. Presidente, que se uo mesmo tempo
em que aproveitarmos as reais possibilidades de um reulfstico pro·
cesso de substituiçilo das importações, melhorarmos o poder de com·
petiçilo de nossos produtos agropecuàrios, reexaminando estruturas
de custos da produçilo c de comcrciulizaçilo, nos poucos consegui·
remos recuperar o brilhante crescimento económico do perfodo
68/74, colocando o Brusil no rumo dus nações emergentes,

-21Como disse, respondendo no aparte do nobre Senador Evundro
Curreiru, eu me lixei no problema das exportaçõ~s e no da substitui·
çilo dus importações.

Aqui estão os quudros que passo a ler, para maiores esclureci'
mentes nos nobres Colegas:

BRASIL
Margens para substituição de lmportaçilo (1974)

Valores em CrS 1.000
Produtos seleclonados

Produção
Interna

Denomlnaçilo

(*)

Produtos das indústrias químicas e das indústrias
conexas , ; ....... , . , . , , , .. , , . , .· , , . , , . ;... , .. , .. , . , Matérias plásticas artiliciais, étcres e ésteres da
celulose, resinas artificiais c obras destas matérias;
borracha natural ou sintética, substituto da borracha
e obras de borracha ............................. .

Importações
(CIF)

Margens. para
substituição
Oferta
total

(%)

(a+ b)

!., X 100

'

a

b.

c

r

54.443.416

12.852.737

67:296.153

19,1

3.148.840

29.943.505

10,5

1

26.794.665

Maraenspara substituição de Importação (1974)

-·--·

Margens para
substituição

Valores em CrS 1.000
Produtos seleclonados
Produção
Interna

Denominação

Importações
(CIF)

(*)

Matérias utilizada~ na fnbricaçilo do papel; papel
e suas aplicações ................................ .
Metais comuns e obras destes metais , .............. .
Mâquinas e aparelhos; material elétrico ............ .
Material de transporte ........................... .

Oferta
total
(a+b)

a

b

c

r

28.732.082
89.528.344
74.947.004
45.650.652

2.309.156
16.653.439
17.885,285
4.547.516

31.041.238
106.181.783
92.832.289
50.198.168

15,7
19,3
9,0

7,4

Maraens para substltulçilo de Importação (1974)

--~------------~---------------------------------·-----·
Valores em CrS 1.000
Margens para
Produtos seleclonados
Denominação

Produção
Interna

Importações
(CIF)

(*)

Instrumentos e aparelhos de ótica, de fotogrnlia, c
de cinematogrulia, de medida, de verincação, de
precisão; instrumentos e aparelhos ml:dico·cirúrgicos;
relojouriu; instrumentos de músicu; aparelhos de re·
gistro e de reprodução do som ou puru o registro
e a reproduçilo em telcvisilo, por processo mngn/:ti·
co, dns imugcns c do som . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .

Oferta
total

substijulçiio
(%)

(a+ b)

..!!.. x IUU

'

a

b

c

r

7.847,888

2.516.093

10,363.981

24,3,

(*) Vnlor de suldu dos produtos dos estabelecimentos industriais.

·-.22III! AS li,- (EXPORTAÇÃO)
lisportu~iio de

Verificuriio os Srs. Senadores que nilo 1: somente o petróleo o
principal responsável pelo dcscquillbrio da nossa balança, Temos o
uço, produtos qulmicos c fertilizantes. Só ai, lú se vila mais de 4 bi·
lhões de dólares,
Caso se concretizasse, hoje, a politica do Governo, de substituir
a importação desses produtos, ad argumcntandum, serramos um Pais
superavitúrio, cm lermos internacionais, na Balança Comercial.

l'rodutos Básicos
Valor

Anos

(USS)

197i
1972
1973
1974
1975

i.988.389.000
2.724.6i5.000
4.096:501.000.
4.576.699.000
5.016.i69.000

Fmue:CACEX
'Esportaçiio de P~~dutos Industrializados·
Valor
(USS)

Volume
(tonelada•)

822.900,000
1.221.700.000
1.941.500,000
3.179.700,000
3.434.600,000

3.041.700
4.369.000
5.858.700
3.884.200
4.671.000

1\IIUS

1971
1972
1973
1974
1975
Fonte: CACEX

III! ASI L- (IMPORTAÇÃO) ·

·-..
Anos

lmpnrtn~iio

de l'rodutos Químicos (FO 8)

·------~---·-··

..·--

Valor
(USS)

1970
1971
1972
1973
1974

445.997.000
487.478.000
693.663.000
965.955.000
1.922.735.000

Fonte: CIEF
lmportnçiio de l'ertillzantcs ( FOB)
Valor

Anos

(USS)

1970
1971
1972
1973
1974

51.398.725
58.638.686
129.903.245
i38.488.318
405.270.722

Fonte: CACEX
impnrtnçllo de Ferro Fundido c a~o (FOR)
Anos

1971
1972
1973
1974
1975

Vnlor
(USS)

Volume
(toneladas)

256.466,000
254.632.000
493.389.000
1.535.972,000
1.263.058.000

1.289.829
l.i58.277
1.908.266
4.379.955
2.985.280

Fonte: Boletim d<lllnnco Central do Brusil

· Creio que estamos perseguindo esse desiderato, Jú temos,
inclusivé\ o Programa Siderúrgico, c com ele estamos aumentando a
'produçilounuul de ·aço, Agora mesmo, cm Silo Paulo, foram inaugu·
rados altos-fornos da COSIPA.
·
Em Pulos de Minas, temos a descoberta do fosfato.
O Governo cstâ 'empcnhadó cm diminuir a importaçilo de má·
quinas c equipamentos, substituindo-a por produçilo interna. Porém
o controle da importação, que está sendo feito com .relativa rigidez
por parte do Governo, nilo pode 'oferecer resultado imediato, palpá·
vel, como nós desejámos..
. . .. .
·
Máquinas que vi:m para o Brasil paia fabricar automóveis, teci·
dos, o que quer que seja, em seguida começam a exigir a substituição
de peças ou a importação de !llatérias·primas. Ou importamos essas
peças e "insumos" ou as niãquiniis param c a ·economia entra cm
colapso. Como se vé, a politica de proibição de importação é muito
sutil, muito dilicil.
·
··
Evidentemente, podemos combater à importação d·c produtos
supérfluos, como o Governo cst.Hazcndo. Mas, no mundo moderno,
cm i976, o que é produto supérfluo? O café, cuja exportação atin·
girá mais de um bilhão de dólares, scrú produto supérfluo? O ulsquc
é produto supérfluo? O perfume é produto supérfluo? Epreciso anali·
sar o que é produto supérfluo, porque aquilo que é supérfluo para
mim pode não o ser pura os demais.
'
Talvez seja. essa a questão mais delicada da problcmâtica do nos·
so comi:rcio exterior. O. Governo cstâ empenhado cm medidas rcs·
tritivus c interessado cm não prejudicar, de nenhuma maneira, o
desenvolvimento do País, que to~os·n65 almejamos. Mas contra este
propósito governamental, temos o processo inflacionãrio, à vista de
todos nós com o aumento dillrio do custo de vida.
um problema nüo apenas de ordem interna, porque existe tum·
bém u inflação importada, embora, evidentemente, de menor intcnsi·
dade do·que nos anos 14(15.
_A situação é um tanto ou quanto dilicil mas, Senadores que so·
mos, independentemente de partidos ou de qualquer filosofia poHti·
ca, estamos aqui à procura de solução que leve o País à altura de seu
destino, cujos governantes dêem· respostas ao Povo, que aí estâ a
exigir cada vez mais do Governo que o representa, Esse povo tilo
exigente e tão capaz, nas suas esperanças c nos seu~ anseios, exige do
Governo a grande responsabilidade de dirimir essas dúvidas e de
procurar a solução que mais atenda aos interesses da nacionalidade.

e

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador,
V. Ex• me concede um aparte? (Assentimento do orador.) V. Ex•, já no finul, disse com muita propriedade que importa uma
procura c esta procura deve estar dentro. do debate, dentro da
controvérsia, do diâlogo, E agora eu gostaria de trazer uma colabora·
ção, como trouxe àquele primeiro enfoquc, V. Ex• mostrou, com
seriedade,· que hã possibilidades de equiHbrio do balanço de
pagamento, dentro do jogo das substituições e das importaçCles e
exportações, O que se observa, meu ilustre Senador, é uma certa
tibieza, por parte do Governo, em tomar essas medidas, que já deve·
rium ter sido tomadas. há muito, que podem parecer drásticas, mas
que o momento exige. Por exemplo, o racionamento de petróleo.
Quunto à caracterização dos supérfluos, como V. Ex• disse muito
bem, hú uma certa dificuldade, mas não é tanta. Nilo 1: passivei que o
consenso geral nilo conclua que o ulsque, que o pcrf~me constituem
produtos supérfluos. Então, o que se nota é essa tibieza, meu nobre
Scnudor, que vem desde 1964, convenhamos, quando a Revolução
foi fcitu c nilo cumpriu o seu idcârio, ~ por isso que essa inflação
ocorre e cada vez mais galopante, Já é tempo. de umu tomada de posi·

-23çilo séria, fria, drástica, pura a solução do problema. Era essa u cola·
boruçi\o que desejava trazer, pedindo uo G?verno que encare o
problema inllucioní•rio com seriedade c nilo liquc titubeante. Temos
ugoru o problema dus mordomias, dos supcrfuncionúrios,. que a
Imprensa esti1 alardeando e o Governo se mostra tlbio, quase upuvo·
rudo, pura tomar uma medida dcr.nitivu. Fica com recadinhos, bilhc·
tcs, sendo preciso que a Imprensa venha a lume e peça uma correçilo
de imediato. Nota-se em tudo essa falta de decisão, de espirita de
decisilo; de tomada dcnnitiva de posição. O Governo precisava reali·
lllr a Revoluçi\o dentro de todo o scuidcúrio, Muito obrigado, nobre
Senador. ·
· ··
O SR ••H:SSfc I'REIRE (ARENA- RN}- Nobre Senador
Evundro Currciru, V. Ex• referiu-se- e estou muito agradecido- u
seriedade do meu discurso. E em seu aparte, V. Ex• veio confundir
inllüçüo com problemas de mordomia. Este é um problema domésti·
co, em que o Governo .foi o primeiro a tomar providências. V. Ex•
·deve se lcmbrur.de uma circular do eminente Ministro Golbcry do
Couto e Silva recomendando providências para os Ministérios e ór·
gàos subordinados, relativamente ao assunto.
Vamos deixar isto de parte c vamos cuidar do problema du inllu·
çào.
O Governo vem écimbatendo a inllaçüo.
Agora, nós não somos um País industrializado nem um País
subdesenvolvido. Somos uma potência emergente.
Nós estamos naquela hora, cm que queremos e.mergir, mas as
potências industrializadas estão ali. cada uma defendendo o seu
lugur no sol.

Iremos tomar o lugar de alguém, nilo sabemos de quem,. mas ire·
mos tomar. Somos uma potência emergente, talvez u primeira, no
concerto das nações, Quem diz isso nuo sou eu, Uma alta autoridade
internacional- alta na expressão de grandeza da nrma que preside
odus informações que essa nrmu possui- afirmou o seguinte: lique
certo. sr;·scnudor, 'Iuc: o seu País, cm 1980, será, naturulm~::ntc, u

quinta poti:ncia industrial do mundo.
Talvez haja um pouco de exagero nessa previsão, mas cu liquci
muito satisfeito. Ele ni1o disse isso para me agradar. Foi dito uuma
horu da manhü. num juntar no Waldorf Astoria, em Ncw York, no
dia 7 de maio de 1976.
O Japüo, que é um Pais industrializado, estava cm 1974 com a
t:1xa de in11açilo de 33% -inflação mais ou menos à brasileira -e
hoje estú com 3%. A América do Norte também esteve com inl1açüo
a 16 ou IM%: u Alemanha Ocidental, em igualdade de condições: a
Inglaterra ainda mais. Isso quando nós estávamos abaixo. Os países
industrialílados recuperaram-se da crise porque grande parte dos 70
bilhões de dólares que os P,Uísos consumidores de petróleo importa·
rum, J'orum utililados em compras nilo de países emergentes como o
Brasil, mas sim de países industrializados, Além disso os dólarc:i vol·
turum pura os buncos ingh:s~:s. suíços, norte-umericunos c outros,

tambí:n1 sob a J'orma de depósitos e investimentos.
Este uno os países industrializados estão com uma inllução, no
mí.ximu. de 6 a H%, enquanto u nossa inl1ação deverá r.cur uo redor
de 40%. As providi:ncius tomadas contra a inllação,. num País
dcsenvc·lvido e num País e1n desenvol,vimcnto, são totalmente
dil'crentcs.
Estamos com um timoneiro da argúcia e da intcligónciu do
Ministr•J Múrio Simonsen e o Brasil cstú entregue a homens capazes,
cunheccdorcs do seu métlcr, Podem V. Ex• e o Senado acreditar
queu inllaçüo, no corrente ano, não terá tratamento de choque, pura
nilo levur o desespero í1s pequenas c médias empresas brasileiras, jú
que us t~mprcsus cstrungcirus nUa serrem tanto esses upcrtos c essus
vicissitudes daqaelas distribuldus principalmente pela sua c pela
mínlw ro:giilo, o Norte o Nordeste deste País.
C:um estus paluvras, Sr. Presidente, deixo aqui a minha modestu
colubort~ilo, prometendo voltar ao assunto, jú sob out~o cnl'oquc,
LIIIC J'ui ULIUele do aparte do no~re Sen~dor Evan~ro Carrc1ru.
A v. Ex• CLIO Scnudo, mu1to obngado (Mu1to bem! Palmus.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O .SR. VASCONCELOS TORRES
(ARENA - RJ;
Pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho, seguidamente, abordado desta tribuna os graves pro·
blemus .que desunam. a Administração Estadual em Nova lguaçu,
onde ú'dcnsidade dcmogrúlica truz situaçõcs,econômico·sociuis que
começam aser' estudadas, mas que necessitam' de solução urgente.
O município, com cerca de um milhão c duzentos rnil
habitantes, · sofre em vários setorcs, e apresenta um délicit de
milhares de moradias, apesar dos ingentes esforços do BNH em cons·
truir casas, nem sempre ao alcance do bolso do trabalhador humilde,
que, inclusive, não raro, se sente atemorizado pelo fantasma da cor·
reçiió monetária, porque sempre conhece um colega que já perdeu o
lar ou foi alvo de uma açiio executiva por parte daquela autarquia:
No centro nervoso daquela .urbs. se pode notar, dentro do
imenso tráfego de veículos e pedestres, um comércio vivo, atuante,
ao ludo de uma ausência do disciplinamentl> do trânsito C de um SiS•
tema de ruas que, estreitas, dincultam cada vez mais a população
local. Ali se pode ver, para tristeza' dos que amam Nova·lguuçu,...
como cu - ao vivo, sem retoques, o quadro horrível do menor
abandonado. t: bem verdade que a iniciativa particular foi pioneira
no Distrito de Belford Roxo, c graças aos recursos particulares está
sendo construído ali um abrigo· que ocuparâ uma ãrca de 22 mil
metros quadrados, que ensejará a internação de uma grande parte de
garotos que perambulam pela cidade, csmolando ou na prática de
pequenos delitos típicos de delinqUência infantil.
Um dos aspectos mais chocantes que se observa cm Nova
lguuçu ó u fultu de apoio ao hospital, onde funciona um pronto·
socorro, com atendimento gratuito, Embora reconheça que o
Ministério da Previdência c Assistência Social c a Superintendência
do Rio de .l;meiro tenham procurado cnf'ocar com realismo o assunto na área específica, a verdade é que aquela casa de caridade, a
não ser o atual apoio da Prefeitura, não tem recebido a compreensão
devida por parte da: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro.
Agora, cm plena campanha municipal, ó importante salientar
que o atuul Prefeito, Sr. Joilo Batista Lubanco, juntamente com a
Câmara de Vereadores, presidida pelo eminente homem póblico,
Dr. Adjovuldo Silveira, têm procurado, no esforço das suas atri·
bui~ões, atender aos reclamos de toda aquela laboriosa população, E
não raro são obrigados a atender problemas exclusivos das órbitas
cstuduul c federal, para que os iguaçuanos não tenham os seus
pudeci~entos agravados,
A Aliança Renovadora Nacional, cm memorável convenção,
que tive a honra de assistir, lançou seus candidatos para a sucessão
do atual Chefe do Executivo Estadual, aos quais darei o meu apoio
integral, visando a vitória do meu Partido, como é desejo do nosso
grande Chefe, Presidente Ernesto Geisel.
.
I: importante que os destinos daquela grande região da Baixada
continuem entregues às miles arenistas, c tenho a convicção de que,
pelo fato de sempre percorrer aquela úrea, cm Nova lguaçu
venceremos as eleições de 15 de novembro do corrente ano, a lim de
que os problemas enunciados no inicio da minha fala, c outros que
mais tarde abordarei, sejam definitivamente resolvidos,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) oradores inscritos.

Nilo há mais
I

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando pura a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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Votaçi\o, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 2, de
1975 (n• 574·8/72, na Casa de origem), que altera o parágrafo único
do urtigo 656 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei
n• 5.452, de I• de maio de 1943), tendo
PARECERES, sob 'n•s 311, de 1975, c 154, de 1976, da Comis·
sWo:

·-De Le&lslaçio Soclai ~ I• P~onuaclamento: favorável, com
voto vencido, em separado, do Sr, Senador Jessé Freire; l• Pronuncia·
mento: favorúycl.
. -l-

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 55,
de 1975. do Sr. Senador Osires Teixeira, que declara de utilidade pú·
blica o Grunde Oriente do Brasil, os Grandes Orientes Estaduais e as
Lojas a ele filiadas. existentes no Pais, tendo
PARECERES, sob n•s 97,357 e 358, del976, dus Comissões:
- De Redação, oferecendo a redaçüo do vencido para o segun·
do turno regimental; ·
- De Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidude do substitutivo de plenário; e
-De Finanças, favorúvci ao substitutivo de plenário.

-3Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
IHM, de 1~75, do Sr. Senador Nebon Carneiro, que dispõe sobre a
ohrigutoriedade de os "cartões de crédito" conterem a fotografia e o
CI'F do portador, dú outras providencias, tendo

PARECERES, sob n•s 307n309, de 1976, das Comissões:
- De Constituiçio e Justiça - I• Pronunciamento: pela
constitucionalidade c juridicidadc do projeto, com us emendas que
apresenta de n•s i c 2-CCJ;
·

2;·. P,ronunciamento: pela .constitucionalidade c juridicidudc do
substitutivo da Comissão de Economia, com as Emendas de n•s i c 2·
CCJ anteriormente apresentadas c que ratifica; c
-De Economia: favorãvei ao projeto, nos termos substituti,vo
que oferece.
·
..;.4-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• .
42, de 1975, do Senhor Senador José Sarncy, que altera o art. 18 do
Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de Minas,
acrescentando-lhe o parágrafo que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 391 u 393,de 1976, das Comissões:
- De Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade do projeto:
-De Minas~ Energia, favorúvel ao projeto: e
- De Economia, favorí1vel ao projeto, com a emenda que
apresenta de n• I-CE e voto em separado do Senhor Senador Luiz
Cavalcante.
O SR, PRESIDENTE (Mugalhües Pinto) - Estú encerrada a
Scssiio,

(Levanta-se a sessão às /6 horas e ]0 minutos./

115• Sessão da2• Sessão Legislativa da S•'Legislatura,
em 4 de agosto de 1976
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES

"Art. 11. Não havendp disposição especial'em contráÃs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes osSrs. Senadores:
rio nesta Consolidação, prescreve cm dois anos, contados da
Adalberto Sena - Altevir Leal - José: Lindoso - Cattete ·
cessaçüo do contrato de trabalho, o direito de pleitear a
Pinheiro - Jurbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
reparação de qualquer ato infringente de ·dispositivo nela
Costa - Helvídio Nunes - Petrõnio Portella- Mauro Benevides
contido.'"
- Agenor Maria- Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Tcotõnio
Vilela - Augusto Franco - Lourival Baptista - Heitor Dias Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Jouo Calmon Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
Amaral Peixoto - Dunton Jobim - Nelson Carneiro - Itamar revogadas as disposições cm contrãrio.
Franco- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quí:rciu
- Ono Lchmann- Benedito Ferreira -ltalívio Coelho- Mendes
Justlncaçio
Cunale- Accioly Filho- Evelásio Vieira- Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Mugulhàes Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores, Havendo número
regimental, declaro aberta a sessüo.
O SR. PRESIDENTE (Magttlhues Pinto)- Através dos Avisos
n•s li 8 c 145, de 1976, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da
Uniüo encaminhou ao Senado cópias das Atas das sessões duq.ucla
Corte em que foram tomadas decisões aplicando sanções aos
responsáveis que discrimina.
O expediente recebido foi encaminhado, com oficio, à Comissão
de Finanças, para conhecimento.
O SR. ·PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
projeto de lei que será ,lido pelo Sr, I•-Secretário.

elido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N•176, DE 1976
Introduz modlncaçõ.:s na ConsolldaçAo das Leis do
Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:

.

.

Art. I• O urtigo li, da Consolidação das Leis do Trabalho,
uprovudu pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, passa a
vigorar com a seguinte redução:

Sabe-se que a prescrição é o perecimento do direito pela inércia
do credor da defesa de seus direitos. lô: a conseqÔência do desleixo,
do descaso cm proteger o que a ordem jurídica lixa, desde que sejam
invocados os instrumentos adequados.
Dessa. forma, o instituto prescricional origina-se c justifica-se
·pela necessidade de oferecer tranquilidade c segurança às relações
jurídico-sociais, que preferem abrir mão de uma possibilidade perpétua de proteçüo, em relação a um direito ferido no passado, para
assegurar um clima de consolidação de situações jurídicas,
originariamente cm oposição aos mandamentos legais, mas
consolidados pelo tempo.
Malgrados os esforços c todo um trabalho desenvolvido pelos
·jus-laboralistus de todo o mundo, na área dos direitos trabalhistas,
tal também acontece, ainda que sob forte impacto de correntes
contrárias, invariavelmente, em conclaves internacionais, a partir do
Plenário de Varsóvia,
'
Nuo tem sido outra a opinião de eminentes juristas do Direito
do Trabalho nu América Latina, como por exemplo, o manifestado
em 1970, no Congresso de Madrid, realizado sob o patrocínio do
Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho c Previdência
Social ..
Assim, u tendência de encaminhamento dos direitos trabalhistas
é no sentido dtt nuo-prescrição, cmbasada tal orientação no sentido
protecionista do hipo-suficientc, bem como no mét9do sociológico
de formação, interpretação e aplicação du matéria sob exume.
. No Brasil, cm que pese toda a doutrina jus-luborulista existente;
toda ela no sentido de que o trabalho nilo é mercadoria, tal como prega a Orgunizuçilo lntcrnucionul.do Trabalho, a Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de maio
de 1943, consagrou o princípio du prescrição bienal, a contar da
aquisição do direito, numa inequívoca manifestação de innuência do
Direito Civil nu úreu especializada do Direito do Trubull]o.

•

-26Entretanto, outras manifestações legislativas mnis recentes
ubnndonurum esse principio rlgido, para adotnr um abrandamento
da problemdticu prescricionul. Citamos como exemplo mais patente,
mais robusto e muis louvl1vcl, u udoçào do disposto no urtigo 175 da
Lei n• 4.214, de 2 de murço de 1963, que aprovou Jl Estatuto do
Trabalhador Rural, hoje revogado, mus, no que diz respeito ,u
prescrição, integrnlmentc mantido, consoante se vê do urtigo 10, da
Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973, que rega ln as normas do trabalho'
rural, ln verbis:

enquanto vigente o contrato de trabalho pura não perder o emprego,
perdem o direito de fazê·lo a cada dois unos, cm razão do fnto de que
os dois anos silo contados a partir da aquisição de cada direito
infringido, e não da cessação do pacto laboral, como ora estamos
propondo,
Eis por que impõe-seu aprovação da medida que ora temos a
satisfação de apresentar à apreciação do Congresso Nacional, que,
sem d'cividu, virá beneficiar milhões de trabalhadores assalariados.

"Art. 10. A prescriçilo 'dos direitos assegurados por
esta lei aos trabulhndores rurais só ocorrerá após dois unos
de ccssuçilo do contrato de trabalho."

Saiu dus Sessões, 4 de agosto de 1976. -Nélson Carnoiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

Vemos, pois, que a prescrição dos direitos trabalhistas do traba·
lhudor rural, diferentemente dos empregados urbanos, é contada u
partir da cessação do pacto laboral e não da aquisição do direito. ~
justamente o que ora estamos propondo para ser adotado também
no regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
Acreditamos ser até despicicnda uma argumentação mais robus·
tu em favor do presente projetado, tal sua justeza, sua lógica c sua
oportunidade. Entretanto, como forma prática de argumentação,
diremos apenas que é público c notório que os empregados não têm
as mínimas condições de reclamar, validamcnte, seus direitos,
enquanto vigente o contrato individual de trabalho, a não ser que se
disponham u arriscar perder o, emprego, o que fatalmente acontece,
pois nossos empregadores não atingiram. ,ainda, o estágio ideal de
reconhecer que u reclamação de um direito representa um dever c
não uma espécie de insubordinação, como vem sendo interpretada
pela classe patronal,
Pura que não se diga que estamos tecendo comentários menos
justos sobre n classe dos empregadores, vamos citar apenas um exem·
pio: quando da instituição do Fundo de Garantia doTcmpo de Servi·
ÇO, ncou !ISSegurado O direito de Optar, de escolher, livremente, O
sistema que mais lhe conviesse, isto é, escolher entre o velho regime
da Estabilidade no emprego e o novo sistema do Fundo de Garantia.
Esse direito de opção foi julgado tão importante, que consta da nos·
su Constituição Federal, consoante o inciso XIII, do artigo 165,
literalmente:
,
"Art, 165. A Constituição assegura nos tr~bnlhndores
os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei,
visem umelhoria de sua condição social:
1- .... ' .............
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XIII - estabilidade, com indeniznção ao trnbnlhndor
despedido ou fundo de garantia equivalente."
Pois bem, essa escolha de que falamos, a ser exercida pelo
empregado, quem a está utilizando, desde n vigência da Lei n• 5.107,
de 13 de setembro de 1966, é o empregador, que nüo admite nenhum
empregado, sem que este, antecipadamente, assine o termo de opçilo
pelo novo sistema. Este fato social é p~blico c notório, tem como
reconhecido por jurist'. do quilate de um Professor Mozart Victor
Russomnno, de um Jos:· Martins Catarina, de um Cesarino Júnior,
de um Arnaldo Lopes Sussckind, de um Délio Maranhão, de um
'-Jugo Gueiros Bernardes e muitos outros,
Evidente, pois, que a prescrição bienal como estA posta no urt,
li, do Diploma Consolidado, vem prejudicando enormemente os
trnbulhudores, nu medida cm que, uo não reclamar seus direitos

DECRETO· LEI N• 5.452, DE li DE MAIO DE 1943
, 1\

pro•u a Consolidação das Leis do Trabalho

... ' ...... '' ........... '' ...................... '' ... .
Art. 11. Nüo havendo disposição especial cm contrário nesta
:::onsolidaçào, prescreve em dois anos o direito de pleitear a
reparação de qualquer ato infringente de dispositivos nela contido,
•••• o ' • "

•••••• ' ••••• ' ••• "

••• ' •••• ' ••••••••••••••••

Às Comissões de Con.rriruicão e Jusrica e de Legislacàc
Soda/.
•''

O SR. !'RESIDENTE (Mngnlhãcs Pinto)- O projeto lido será
publicado c encaminhado às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1•-Sccretâ·
rio.
São lidas as seguintes
Em 4 de agosto de 1976.
Senhor Presidente
Nos termos do § I• do nrt. 10 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excclên·
cia, pura os devidos fins, que esta Liderança dcliperou propor a
substituic;ilo do Nobre Senhor Senador Henrique de La Rocque, pelo
Nobre Senhor Scnadllr Renato Franco, na Comissão Mista do
Congresso Nocional que dará parecer sobre o Projeto de Lei n• 8, de
1976 (CN) que "dispõe sobre as relações de trabalho do ntleta pronssional de futebol, e dá outras providências"
Aproveito a oport~nidude para renovar os protestos da mais nl·
'u estinm e distintu considcruçilo.- Líder- Petrõnio Portolla.
Em 4 de agosto de 1976.
Senhor Preside.ne
Nos termos do § 1• do Art. 10 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar n Vossa Excclên·
ciu, pura os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor u
substituição do Nobre Senhor Senador Jessé Freire, pelo Nobre Se·
nhor Senador Saldanha Derzi, nu Comissão Mista do Congresso Na·
cionul que durll parecer sobre o Projeto de Lei n• 8, de 1976 (CN) que
"dispõe sobre us relações de trubulho do utlctu profissional de futc·
boi, c dá outras providências"
'

-27Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais ai·
ln cstinw c distintn considernção, -l.fdcr- Pctrônlo Portclla.
O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Serão feitas as
substituições solicitadas.
Hú oradores inscritos,
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foi com satisfação que tive conhecimento da promoção a Ge·
ncral·de-Exi:rcito dos Generais-de-Divisão Tâcito Theophilo Gaspar
de Oliveira e Argus Lima, dois dignos oficiais do nosso Exército.
O General Tâcito Thcophilo Gaspar de Oliveira foi Superinten·
dente da SUDENE quando eu era Governador do Estado de Ser·
gipe. Tivemos, então, ocasião de conta tos que me· permitiram bem
conhecer capacidade, ,qualidades c virtudes desse ilustre militar bra·
sileiro que agora atinge o ponto culminante da carreira militar, como
Gcncral-de·Exército.
O Sr. Luiz Viana (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com
muito prazer.
O Sr. Luiz Viana (ARENA- BA) - Quero juntar ao discurso
de V, Ex• o testemunho pessoal, uma vez que, quando Governador,
tive oportunidade de tratar com o General Tácito Thcophilo, na
SUDENE, onde foi realmente um elemento de propulsão para os
interesses e aspirações do Nordeste, Quanto ao General Argus Lima,
este comandou a Região Militar da Bahia, com a cxação do grande
militar que i:, Portanto, é da maior justiça a homenagem que V. Ex•
presta aos dois ilustres militares, à qual cu me associo com grande
satisfação.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço
a V, Ex•, eminente Senador Luiz Viana, o valioso depoimento que
dá a respeito das .personalidades dos ilustres Generais Tácito
Theophilo Gaspar de Oliveira, como Superintendente da SUDENE,
e Argus Lima, que comandou a 6• Região Militar com sede cm Salvador, na Bahia. O aparte de V. Ex• em muito vem enriquecer este
meu pronunciamento.
O General Argus Lima, entre os diversos postos que ocupou,
foi, como disse, Comandante da 6• Região Militar, com sede em
Salvador, c que abrange o meu Estado. Isso me possibilitou, também, conhecer de modo mais próximo esse militar que acaba de
alçar-se ao mais alto posto da sua carreira.
Amizade e admiração por esses dois chefes militares me forçam
vir a esta tribuna para estas palavras de exaltação adais eméritos brasileiros, bem como congratular-me com o eminente Presidente Ernesto Geisel pela promoção de dois oficiais, sob todos osc·aspectos,
merecedores de ocupar a elevada posição a que acabam de ser
alçados por ato do Presidente da RepOblica,
Com essas duas promoções ganha o Exército, ao qual ambos
vi:m servindo há longos anos com dedicação c capacidade.
O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA - PI) - Permite V, Ex• um
upnrte'l
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) muito prazer.

Com

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Eminente Senador Lourival Baptista, conheço, de longa data, a vida pOblica do
General Argus Lima, mas conheço bem de perto a vida do General
Tácito Thcophilo Gaspar de Oliveira, que durante dois anos comandou os destinos du Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.
O Sr. l.ulz VIu nu (ARENA - BA)- .E prestou grandes servi·
ços, realmente, ao nosso Puls.

e

· O :.a<. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- verdade, Na·
qucla oportunidade, cu dirigia o meu Estado, o Piauí, c a exemplo da
politica iniciada, quando Superintendente daquela autarquia de desenvolvimento regional, pelo General Euler Dentes Monteiro, o
General Tácito Thcophilo Gaspar de Oliveira tamb~m contribuiu
para que se corporificasse aquela norma de atendimento igual a
todos os Estados nordestinos, sem que aquele órgão olhasse para o
tamanho c a importância politica das unidades federativas. O Piauí
foi altamente beneficiado ao tcmpo,da Superintendência do General
Tácito Thcophilo de Oliveira, c, na oportunidade cm que V, Ex•
exalta o ato presidencial, que elevou ao generalato do Exército o
General Tácito Thcophilo de Oliveira, quero, por intermédio dé
V. Ex•, manifestar os meus aplausos, que silo também do Estado
que represento nesta Casa, aos ilustre militares Argus Lima c Tâcito
Thcophilo Gaspar de Oliveira, especialmente aquele que trabalhou
mais diretamcntc cm favor do desenvolvimento da região nordestina
c, de modo muito particular, do Estado do Piauí. Muito obrigado a
V, Ex•
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Dá V. Ex• licença para
um aparte?
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA- SE)- Darei, cm i·
nentc Senador Heitor Dias, mas pediria a V.' Ex• permissão para responder ao aparte do ilustre Senador Hclvldio Nunes.
Agradeço, nobre Senador Helvldio Nunes, o seu aparte; Vossa.
Excelência, como Governador do Piauí, realizou uma obra cxtraor· ·
dinária. Sempre estivemos presente nas reuniões da. SUDENE,
ocasião em que era Superintendente o General Tácito Thcophilo
Gaspar de Oliveira.
Sou testemunha do esforço, do trabalho, da maneira de procc·
der daquele ilustre Superintendente, ·que fazia com que os Estados pc·
qucnos tivessem o mesmo tratamento dado aos Estados grandes. Nc~
le, não encontramos apenas o Superintendente, mas um ·amigo do
Nordeste, como o foi também o seu antecessor, o eminente General
Euler ·sentes Monteiro. O General Tácito Theophilo Gaspar de Oliveira chega ao posto máximo da sua carreira no Exército, através de
ato justo c merecido como o foi o do General Argus Lima.
Ouço, com muito prazer, o eminente Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Solidarizo-me com
V. Ex• no registro que ora faz a respeito das promoções dos ilustres
oficiais Tácito Theophilo Gaspar de Olívcira.e Argus Lima, ambos,
h·ojc, Generais·de-Exi:rcito. Quanto ao· primeiro, o meu conhccimen·
to i: da época cm que, como Secrctãrio da Justiça do Governo .Luiz
Viana Filho, mantive com S. Ex• encontros fortuitos, mas bastantes
para me fazerem sentir. a procedência das referências altamente
elogiosas ao seu magnifico trabalho à frente da SUDENE, onde se
projetou pela visão administrativa.c pelo csplrito público no exerci'
cio de suas altas funções.
No que diz respeito ao General Argus Lima, dou o depoimento
de quem manteve com S. Ex• alguma convivência, oncial c social,jã
que S. Ex• exerceu o cargo de Comandante da 6• Região Militar,.
com sede em Salvador, cm cujo desempenho se houve com energia
mas com invariável equillbrio, ao que aliou, sempre, provas
concretas de cavalheirismo c de corrcçilo, o que lhe permitiu fincar
raízes profundas na sociedade baiana que pàssou a considerá· lo, com
justiça, como um dos seus.
Anoto, por justiça, que o General Argus Lima - se bem me
leinbro - sucedeu ao ilustre General Abdon Sena que, por sua vez,
foi substituldo pelo General Heitor Fontoura, um c outro, pelo valor
c pelas virtudes, figuras tamb~m rcspcitãvcis de nosso Exército.
Da Bahia, o General Argus Lima saiu para o Comando Militar
da Amuzónia, onde a sua presença se inspirou nos mesmos princl·
pios cm que fundamenta a sua vida militar.
Como vê V. Ex•, meu pronunciamento, neste instante, muito
mais do que simples solidariedade, é também um ju~to julgamento,
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u'1. E~•. eminente Senador Heitor Dias, pelo aparte que dil, que mui·
lo honra a este pronunciamento, falando da personalidade dos Gene·
ruis Tâcito Thcophilo Gaspar de Oliveira c' Argus ·Lima. O dcpoi·
mcnto de V. E~• demonstra o conhecimento que tem desses ilustres
Generais, destacando a ação desenvolvida, na Bahià, pelo General
Argus Lima, quando esteve à frente da 6• Região Militar.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. E~• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) "- Com
rn uito prazer, eminente Senador Benjamim Farah.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Quero solidarizar-me
com V. Ex• nessa manifestação que, pelo que percebo, 6 a de todo o
Senado, cm face das promoções dos Generais Tácito Thcophilo
Gaspar de Oliveira c Argus Lima. Jâ atrav6s de V. Ex•, com brilho
da suu inteligência c também com o apoio de nobres Senadores, a
Casa r.cou conhecendo o perfil desses ilustres militares. Sabe V. Ex•
que desde que fui eleito Deputado, há muitos anos, dediquei-me ao
estudo dos problemas militares, bem assim dos relacionados aos
servidores cm geral. Mais dos militares, porque os conheci de perto,
Lá, no meu Jonglnquo Mato Grosso, cm um lugar despovoado,
cllnmudo Amambal, onde só existiam matas, numa manhã de
setembro, meu pai construiu uma casa modesta c passou a cultivar
uma pequena roça, para se ressarcir dos seus grandes sofrimentos
pelu perda de um filho militar. Pouco tempo depois, comparece
àquele local. o Ministro do Exército, Ministro da Guerra de então,
acompanhado de ilustres militares, dentre eles o Marechal Rondoc
que, na época, devia ter o posto de General, para a identificação das
áreas para os futuros quartéis da Cidade de Campo Grande, do I•
Regimento de Artilharia Mista c JS• Batalhão de Caçadores. Eu,
menino, fiquei vivendo entre dois quartéis. Posteriormente, meu pai
passou· a ser fornecedor dos quartéis, .de rações preparadas, c cu, a
cDnhecer os militares nos seus sofrimentos, nas suas lutas, na sua
ul>negnçilo, no seu patriDtismo. Da,ltcr grande admiração por eles.
Quando consegui uma cadeira de Deputado, lembrei-me daqueles
que levaram muitas vezes o pão de cada dia ao meu lar. Não fiz favor
nenhum cm defender os militares. Sempre os defendi, os defendo c os
.defenderei, porque, graças a Deus, os militares, no Brasil, têm uma
. vDcaçào. dcmocrâtica muito grande. E é por causa dessa vocação
dornocrática que temos vivido dias de tranqUilidade, Os militares
são impermeáveis. aos governos de violência, . aos governos
ditatoriais, nos governos cujas ideologias silo incompatlveis com os
nossos sentimentos cristuos. Quando V. Ex• assoma à tribuna c cxal·
tu dois militares ilustres, V, Ex• estA rctratando'a s(ntcsc do que são
todos os militares, o que é a colctividadc inteira, porque esses dois
retratam os demais. Tanto merecem elogios nossos esses ora
promovidos, como .todos os· outros que têm sido promovidos.
Felizmente, nas promoções, tem havido muito cuidado, muita
prudência. Se, na escolha de homens pllblicos para as legendas,
tivéssemos o cuidado dos militares nas escolhas para as promoções c
as missões, scrlamos mais felizes nos nossos partidos, V. Ex• merece
o nosso apoio e o nosso aplauso, porque cstâ praticando ato de jusli·,
cu. Os militares correm muitos riscos, todos os dias, para a defesa da
sr.,nde fam!liu brasileira, tantas vezes ameaçada por maus elementos
e irresponsáveis muitas vezes, respaldados por forças ocultas, inter·
nus c CKtcrnus, que querem golpear esta Naçilo, mas que há de chegar
ao seu grande destino, pela dignidade dos seus lilhos, cvullando o
clc:vudo patriotismo dos nossos militares,

o

.O Sll. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra·
to u V,.Ex•. eminente Senador Benjamim Farah, pelo aparte que aca·
bu de dur, onde fez um reluto da sua infância c do conhecimento que
teve, nuquclu êpoca, dos militares, inclusive tendo perdido um
irmão, V, Ex• relatou muito bem, falou com sinceridade, disse, na
'Verdade, o que pensava e o que pensa da maneira de agir dos milita·
rcs.

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito
grato a V. Ex•, nobre Senador Benjamim Farah, pelo seu aparte, que
também muito honra o meu pronunciamento. Ouço, com muito
prazer, o eminente Senador José Sarncy.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA)- Senador Lourival Bap·
tista, peço a V. -E~• que incorpore ao seu discurso a minha manifesta·
çào de-solidariedade, pelo registro que V; Ex• agora .faz no Senado
Federal. O, General Tácito Thcophilo Gaspar de Oliveira, além da
carreira brilhante que fez .nas Forças Armadas, mercê do seu
patriotismo c da sua inteligência, também prestou grandes serviços à
nossa área, o Nordeste brasileiro, quando ali exerceu as funções de
Superintendente da SUDENE. Igualmente estendo ·as minhas
congratulações ao exemplar soldado,. o General Argus Lima, que
igualmente acaba de ser promovido c 6 alvo das manifestações que
V, Ex• tão bem traduz, cm nome do Senado.
OSR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito
grato a V. Ex•, eminente Senador José Sarncy, que, como o Senador
Luiz Viana, o Senador Hclvldio Nunes, esteve' também, como
Governador, presente àquelas .reuniões da SUDENE,· onde
discutíamos os problemus do Nordeste. Com justiça falou V. Ex• do
grande serviço prestado pelo General Tácito Gaspar de Oliveira ao
Nordeste: além de militar, nordestino que é, filho do Cearã, pro·
curou sempre atender às reivindicações dos nossos Estados,
defendendo as justas causas que apresentávamos em prol do dcscn·
volvimcnto do Nordeste,
·
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - PE) - Com
muito prazer, eminente Lrdcr Senador Pctrônio Portella.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Gostaria que o
eminente colega se fizesse intérprete do nosso Partido, nessa homcna·
gem uo General recém-promovido, Tâcito Theophilo Gaspar de
-Oliveira, que se projetou, no Nordeste, como um autêntico homem
do Estado à frente da SUDENE. Se é homem de nossa região,
podemos também dizer que é benemérito do Nordeste brasileiro,
mercê de suu atuação profícua frente à Superintendência do Dcsen·
volvimcnto do Nordcstc,,quando teve a oportunidade de demonstrar
o seu alto descortino c espirito público. Quero, pois, que V. Ex• ·
estenda esta homenagem, fazendo-a também do nosso Partido.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-SE) -Sou muito
grato u V, Ex•, eminente Senador Pctrônio Portclla, nosso Lrdcr,
pela honra que me dá, neste momento, cm falar pelo nosso Partido e
também pelas afirmações que fez a respeito desse insigne militar,
desse grande nordestino, que nasceu, como nós, no Nordeste, o
General Tácito Theophilo Gaspar de Oliveira.
Sou muito grato a V. Ex• peln,intcrvcnçilo que faz c pela designa·
ção que fez cm representar a Bancada do nosso Partido, nesta
oportunidade.
O Sr. Mauro Denevldes (MDB -CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço, com
muito prazer, o eminente Senador Mauro Bencvidcs.
O Sr. Muuro Bencvldes (MDB- CE)- Nobre Senador Louri·
vai Baptistn, como representante do Ceará teria, neste instante, que
destacar, cm aparte ao brilhante pronunciamento de V, Ex•, que, cm
nosso Estudo, repercutiu favorayclmentc u ascensão de Tácito Theo·
philo Guspur de Oliveira ao posto de Gcnerul-de·EKército. Nós
cenrcnscs, conhecemos bem de perto o nosso conterrâneo, c,
conseqUentemente, u suu brilhante carreira militur, pontilhudu de
desempenhos à altura de um verdadeiro disclpulo de Caxias. Conhc·

-29co .o General Tácita· Theophilo, desde o seu comando no 23•
llutulhilo de Caçadores no Ccarâ; posteriormente, na chefia du IO•
Região Militar; na Superintendência da SUDENE, um posto civil
que lhe foi confiado cm 1970;'cnfim; cm toda a sua trajctória, quer
como militar, quer como homem identificado com os problemas
brasileiros c, mais especificamente, com· os problemas da nossa
região, o Nordeste. Portanto, neste aparte a V. Ex•, quero tornar
expressas, também, as minhas congratulações ao meu conterrâneo
General Túcito Theóphilo Gaspar de Oliveira, congratulações que se
estendem, naturalmente, ao General Argus Lima também
promovido a General-de-Exército, por ato recente do Senhor
Presidente da República.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço
a V. Ex•, eminente Senador Mauro Bcncvides, pelas suas palavras de
apoio ao pronunciamento quc.faço, de congratulações pela promoção· dos Generais Tácito Thcóphilo Gaspar de Oliveira c· Argus
Lima, a Gen~rais-dc-Exército,' V, Ex•, também lilho do Ceará c
conterrâneo do General Tácito Thcóphilo Gaspar de Oliveira, deu,
sobre ele, um depoimento cm que diz bem das qualidades pessoais
desse ilustre militar.
·
Sou muito grato a V. Ex• pelo aparte que igualmente honra,
sobremaneira, o meu pronunciamento.
O Sr. Jlaasto Castelo-Branco (ARENA- PI)- Permite V.. Ex•
um aparte'!
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com mui:
to prazer, eminente Senador Fausto Castelo-Branco.
O Sr. Fausto Castelo-Branco (ARENA -

PI) -

Desejo

associar~ me às manifestações congratulatórias de V. Ex• aos votos de

felicidades aos dois Generais recém-promovidos ao posto de
General-de-Exército, não só cm meu nome pessoal como também no
do meu Estado, embora o nosso colega, Senador Hclvídio Nunes, jã.
o tenha feito, cm nome do Piauí. O General Tácito Theóphilo Gaspar de Oliveira, quando Comandante da JO• Região Militar, esteve
sempre ligado aos três Estados, mas dedicava uma atenção toda cspc·
cial ao Piauí, Estado que tenho a honra de representar. Travci·com
ele uma amizade que me envaidece, c não fugiria, neste instante, de
me congratular com o ato do Presidente da República, afirmando
que as qualidades do. General Tácito Thcóphilo Gaspar de Oliveira,'
de humildade c ,de modéstia num grande homem do Exército
brasileiro, constituem motivo de orgulho não só para o Brasil, como
para toda esta Casa do Congresso Nacional. Muito obrigado a V.
Ex•, Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-SE)- Sou muito
grato também a V. Ex•, eminente Senador Fausto Castcio'Branco,
por este depoimento que dá a respeito do Estado que, com muita
dignidade, representa no Senado Federal, o seu Piauí. As palavras de
V, Ex• a respeito da açiio que o General T4cito Theóphilo Gaspar de
Oliveira desenvolveu no Nordeste c especialmente no seu Estado,
irilo cm muito honrar o meu pronunciamento.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V, Ex•
um aparte, nobre Senador Lourival Baptista1
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Com muita honra, eminente
Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho - Rogo-lhe que aceite a participação
do seu humilde colega, no registro justificadamcntc clogi~so, q~c
Vossa Excelência faz da ascensão ao mais alto posto da h1crarqu1a
militar, dos Generais-de-Exército Tâcito Theophilo Gaspar de Oli·
veira e Argus Lima.
,
.
A ambos conheço, Sei-os excelentes chefes. Fo1, sem dOv1da,
uma excelente escolha que fez o Presidente Gcisel. As ~alavr~s ~e
Vossa Excelência, como sempre, aliâs, traduzem um p!Cito da ma1s
Udima justiça.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - O aparté
de V. Ex•, omincntc Senador Jarbas Passarinho, cm muito vem
ilustrar o discurso que faço de homenagem aos ilustres Generais
Tácito Thcóf!lo Gaspar de Oliveira c Argus Lima, pela promoção a
Gcncral~dc-Exército.

Sr. Presidente, incorporo a este meu discurso trecho do noticiá·
rio publicado no Jornal do Brasil, contendo, de forma sucinta, dados
biogrâficos dos dois recém-promovidos Gcncrais·dc·Exército c que
bem demonstram seu valor profissional c intelectual.
Por esses rápidos dados biográficos bem se pode avaliar o merecimento desses dois chefes militares que agora alcançam o posto
máximo da carreira, no Exército, promovidos que foram a General·
de-Exército pelo eminente Presidente Ernesto Gciscl. E dúvida ai·
suma nos deixam. de que ambos prosseguirão trabalhando com a
mesma dedicação c absoluta competência, no cumprimento de um
ideal c de uma·vocação a que se consagraram desde a juventude c a
qual têm servido com patriotismo c dignidade, (Muito bem! Palmas.
O orador é cumprimentado.)
DOCUMENTOS A QUE SÉ REFERE O SR. LOU·
RIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
"Ccarcnsc - passo a transcrever o noticiãrio em questão - c
cabeça chata", conforme luas próprias palavras, o General Thcófilo
Gaspar de Oliveira tem 62 anos de idade, 45 dos quais dedicados à
vida militar. Formou-se na Escola Militar do Rcalcngo, cm 1934. Ex·.
combatente, comandou, na Itália, durante a II Guerra Mundial, a·
Companhia do Quartel General na I• Divisão de Infantaria Expc·
dicionária, tendo recebido três condecorações por sua atuação
durante . a campanha: a Mcdallia de Guerra, a Medalha de
Campanha c a Bronze Star Mcdal, dos Estados Unidos. Como
Coronel, durante a invasão de Silo Domingo~ pela Força lntera·
mericana de Paz, cm 1965, chefiou a Scção de Plancjamento c Opera·
ção, função que exerceu até o dia 1• de fevereiro de 1966. Sobre sua
atuação nesta operação militar, há uma chamada cm seu currículo
para a natureza da campanha, que "exigiu do chefe da 3• Secção c de
seus auxiliares soluções que se caracterizaram pclàtotal ausência de
doutrinas convencionais", '
·
"'Foi oficial de gabinete de dois Ministros do Exército, os Marc·
chais Henrique Teixeira Lott c Odylio Dennys, nos anos de 1959 c
60. No ano seguinte, com o Marechal Dcnnys, acumulou as funções
de chefe da Divisão de Relações Públicas do Escalão Avançado do
Gabinete Ministerial c de oficial de ligação do .gabinete com o
Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Assessoria Técnica
Parlamentar da Presidência da República, Ministérios da Marinha c
Aeronllutica c Ministério das Relações Exteriores, No ano seguinte,
ainda a serviço do Ministro do Exército, cxccrccu o cargo de as·
sistentc-secrctário de Gabinete, Em 1961 c 1962, quando o General
Castcllo Branco se encontrava na dircção-Gcral do Ensino do Exér·
cito, no Rio, o então Coronel Tácito de Oliveira seria o seu chefe de
gabinete c, nos anos críticos de 63 c 64, exerceu duas funções difcrcn·
tcs: foi chefe da I• Subsecção da 2• Secção do Estado-Maior do Exér·
cito (ligado ao Serviço de Informações) c Comandante do Batalhão
de Caçadores (atual· Batalhão de Infantaria) no Rio de Janeiro.
Alcançou o generalato cm novembro de 1966 c neste posto exerceu,
entre outros, os cargos de Dirctor de Promoções, durante o Governo
Médicc, Comandante da 3• Divisão de Exército, cm Porto Alegre
(ainda durante o terceiro governo, revolucionário) c comandante da
lO• Rcgiilo Militar, cm Fortaleza. Em BrasOia, foi vicc-chcfc do
Departamento-Geral dc.Scrviços c desde o ano passado encontra-se
intcirinamentc na Chefia desse Departamento, Em 1974, jd no govcr·
no Gcisel, quando faleceu o General Dalc Coutinho, Ministro do
Exército, o General Tâcito ocupou, também interinamente, o
Comando do IV Exército, cm Recife, no lugar do General Fritz
Manso, ·que, chumado às pressas, viria ocupar a chefia do EME,
substituindo o General Sflvio Frota, ministro do Exército desde

~~~
'
Sr. Presidente, curriculum igualmente rico possui o General
Argus Lima. E, transcrevendo dados publicados no Jornal do Brasil,
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quando aluno, destacou-se entre os colegas de turma :- foi
comandante da unidade de elite da Arma de Cavalaria, o Regimento
Andrade Neves, no Rio. Além disso, todas suas promoções para
postos de oficial superior (major, tenente-coronel c coronel) foram
obtidas na categoria "merecimento", o que nilo ~ muito comum
dentro do Exército, Alcançou o Generalato em março de 1967, "na
primeira promoção assinada pelo Presidente Costa e Silva" c, neste
posto, exerceu vários comandos de tropa. Chefiou, primeiramente, a
J• Divisão de Cavalaria, cm Bagé, transformada depois em 3i Brigada de Cavalaria Mecanizada. Dali foi Jjara o Rio, onde, na Vila
Militar, comandou a t• Brigada de Infantaria. Em seguida, esteve na
Bahia, comandando a 6• Região Militar c, pouco tempo antes de ser
promovido a Gcncral-de·Divisilo, já no governo Médici, foi manda·
do para o Comando Militar da Amazônia, onde esteve durante 23
meses,

"No inicio do governo Gcisel, serviu cm Brasflia pela primeira
vez chefiando a Dirctoria de Movimentação, dirctamcnte subordina·
da ao General Ramiro Tavares Gonçalves. Atualmcntc, encontra-se
na vice·chetia do Departamento de Material Bélico, junto com o
General Euler Dentes Monteiro, devendo ser nomeado na próxima
semana para outro cargo. Jâ fez parte do Corpo Permanente da ESG
e, como tal, foi duas vezes aos Estados Unidos, em viagem de
estágio. Em 1964, durante a Rcvoluçilo, encontrava-se no Palácio
Monroe, no Rio, chefiando a J• Secção do EMFA, que trata de
plancjamcnto c operações militares. Possui dez condecorações
nacionais e uma estrangeira, conferida pelo Governo da Venezuela.
Além de escrever so~rc assuntos esportivos, o General Argus dedica·
se igualmente ao estudo de metodologia c doutrina de segurança
nacional, tendo: diversos trabalhos publicados sobre este tema,
lamentando, no entanto, não poder dar conliecimento público por se
tratar de material reservado da ESG",
O General Argus Lima nasceu em Porto Alegre, cm 14 de julho
del913.
O SR. PRESIDENTE (Magnlhi\es Pinto)- A Presidência, cm
nome da Mesa, se associa às homenagens que n Casa presta aos
eminentes militares, General TAoito Theophilo Gaspar de Oliveira c
General Argus Lima, no momento em que alcançam o mais alto pos·
to da hierarquia militar.
O SR. PRESIDENTE (Mngulhiles Pinto)- Concedo a palavra
no nobre Senador Augusto Franco,

manter-se inflexivelmente liel ao compromisso de amenizar as dores,
de salvar vidas, de exercer a sua profissão sem se deixar seduzir por
nada mais além do abnegado desejo de ser útil à Humanidade,·
Comemorou-se recentemente, em Sergipe, o cinqUentenário de
fundnçi\o do Hospital de Cirurgia. Aquela instituição foi o inicio de
uma extraordinária obra social inspirada pelo médico Augusto
Ccznr 'Leite, e, muitas vezes preservada apenas, graças- n um
sncriflcio incomum, a uma devoção que nunca conheceu limites.
· Ao tempo cm que construfa uma notável obra social, Augusto
Ceiár·J.citc jamais deixou de ser o módico que se desdobrava pura
atender n todos, sacrificando-se mesmo, em conseqUência da
confiança que o seu nome inspirava, sem jamais fazer desse fato um
meio pura obtenção de vantagens mnteriáis. Ao receber, aos oitenta
unos, o "bisturi de ouro", uma homenagem singela c expressiva que
a sociedade sergipana lhe prestava, Augusto Cczar Leite encontravase ainda no cxcrcfcio da sua profissão, batalhando também pela
instituição que .fizera nascer. Instituição que, hoje, compreende o
Hospital das Clínicas Augusto Leite, a MntcrnidadeFrnncino Melo,
um Hospital Infantil, uma Escola de Auxiliar de Enfermagem, a
Casa Maternal Amélia Leite, c que proporcionou o surgimento da
Faculdade de Medicina de Sergipe, agora incorporada à Universidade Fcderul.
Sergipe, ao comemorar os cinqUenta anos de fundação do
Hospital de Cirurgia, tributou uma espontânea e carinhosa
homenagem a Augusto Cczar Leite. Junto a ele, foram também
merecidamente lembrados os nomes de todos os que contribufrnm
para a criação daquela unidade hospitalar, depois transformada cm
Fundação, Os que jâ faleceram, ou estão vivos e participaram
diretamcntc de quase toda a existência da instituiçilo, como os
médicos Juliano Simões, Laura Horn e o enfermeiro' José Ribeiro do
Bonfim, homens aos quais os sergipanos, reconhecidos, admiram c
exultam.
Aos noventa unos de idade, o Dr. Augusto Cezar Leite pode,
como poucos, ter a tranqUilidade de rememorar sua vida c encontrar
apenas atitudes que caracterizam os cspfritos alt,rufstns, cujo
comportamento está sempre acima das fraquezas c das imperfeições
humanas. Talvez por isso, a Santa S~ o tenha distinguido com o
título de Comendador, Talvez por isso, ele seja por todos respeitado
como homem público que representou com invulgar brilho o nosso
Estado nesta Casa, desempenhando um mandato de Senador da
República, no exercício do qual se manteve digno dos mesmos princf.
pios que orientam a sua vida de módico, cientista, professor e
filantropo, (Muito bem!)

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Restabelecer a crença nos valores humanos parece ser uma uo nobre Senador Franco Montoro, como Lfder.
imperiosa necessidade dos nossos dias. Vivemos uma época
O SR. FRÁNCO MONTORO (MDB- SP. Como Lfder, protragicamente caructerizada por uma profunda crise de valores,
Assistimos, hoje, Íl um processo avassalador de dcscnrncterizaçilo de nuncia o seguinte discurso. Sem revis~o do orador,) - Sr.
predicados; de utitudes humunus, enfim, que sempre representaram Presidente, Srs. Senadores:
A Lei das S.A. é um dos instrumentos mais importantes para a
um ideal de virtude, Parece mesmo existir um suspeito estimulo à
inversão de valores que, subvertendo principias, alterando normas promo.çilo do desenvolvimento nacional. A boa ou mâ oricntaçi!o da
tradicionalmente consagradas, fortalece uma duvidosa concepção politica econômicn do Pais dependerâ, em grande parte, do acerto ou
moral, ditada pelo utilitarismo, pelas conveniências, pela ambição desncerto das normas a serem estabelecidas nessa lei.
O Sr, Ministro da Fazenda declarou recentemente que "após o
ilimitada, por tudo uquilo, enfim, que nega c se contrapõe a uma
Código Civil essa é u lei mnis importante a ser votada pelo Congresso
idêiu de humanismo cristi\o.
Numa êpoca assim os exemplos dignificantes de vidas que Nucional",
. E a Liderança da Maioria, pela voz autorizada do Senador
jamais se afusturum de uma oricntaçilo ~tica c moral rigidamente
mantida, que deram sempre, nu prática, demonstrações 'cfctivns de Virgflio Tâvoru, afirmou, neste plenário,! a necessidade de haver
coerência com os princlpios cristi\os nos quais sempre se inspiraram; "dentro e foru do Congresso Nacional a mais ampla discussilo da
·
numa época assim, esses exemplos devem ser exaltados, devem ser mutêrinn,
Diunte
de
tuis
pronunciamentos,
Sr, Presidente, estâvumos
mesmo relembrados com freqUência, pura que as novas gerações
neles se inspirem, pura que a própria condição humana possa ser certos de que o Senudo eu Cümuru dos Deputados teriam respeitado
seu direito c dever de estudur, ouvir, debater c· votar normulmente u
reafirmada,
Em Sergipe, existe uma dessas vidas. Aos noventa unas de Ida· novn Lei das S.A. e o projeto que cria n Comissão de Valores
de, o módico Augusto Cezar Leite constitui um exemplo de como a Mobilh\rios,
pronssilo médica pode ser dignllicuda, de como o módico pode
O Sr, Petr6nlo Portellu (ARENA- PI)-:- V. Ex• me permite?
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ouço o aparte de V. Ex•

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um .
aparte?

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Ainda há pouco
conversávamos ambos sobre este ·projeto, quando, cm particular,
V. Ex• me dizia o· que agora expressa da tribuna do Senado. E
abordamos uma noticia saída hoje nos jornais, com declaração atri·
bulda ao Ministro Mário Henrique Simonscn, que foi objcto de
frontal desmentido de minha parte, cxatamcntc por sabér ser outra a
posição daquela ilustre personalidade do Governo. Já agora, cm
contato telefónico com S.. Ex•, sou autorizado· a dizer a V. Ex•. à
Casa c através dela à Nação, que S. Ex• sempre foi partidário do
mais amplo debate sobre a matéria, por considerá-la indispensável
ao desenvolvimento nacional, merecendo, por conseguinte, acurado
exame c estudo das duas Casas do Congresso. Era o que tinha a dizer.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com prazer,
ouço o aparte de V, Ex•

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a
informação prestada por V.· Ex• que reafirma declaração semelhante
feita pela Liderança da Maioria, através' do nobre Senador Virgllio
Távora. Estamos todos de acordo cm que é ncccssârio'quc a matéria
seja amplamente estudada c debatida no Congresso Nacional.
Entretanto, com surpresa geral, a Mensagem. que enviou o projeto ao
Congresso estabeleceu para seu exame o prazo excepcional de 45 dias
na Câmara dos Deputados c igual prazo no Senado.
Essa limitação no caso presente é injustificável. Em primeiro
lugar ela desrespeita a competência ,do Poder Legislativo cm matéria
dessa transccdência; c de outra parte, ela, como demonstrarei,
contraria o interesse nacional, que é o do debate amplo desta matéria.
O Poder Executivo hã três anos vem estudando o projeto. Como
pode pretender agora que o Congresso estude, discuta c vote a mesma matéria cm apenas 90 dias?
Paro que se tenha uma idéia da importância c gravidade do as·
sunto, é suficiente lembrar que a Ordem dos Advogados do Brasil e
alguns dos mais eminentes juristas. c economistas do País fizeram,
publicamente, sérias restrições ao projeto.
Ao indo de aspectos positivos da proposição governamental,
que reconhecemos, a Ordem dos Advogados do Brasil apontou,
entre outras, as seguintes falhas:
I. o projeto, na prática desestimula a utilização da
forma de sociedade anónima para pequena c média emprc·
sus, obrigando-as à adoção de outro· tipo de sociedade com
graves inconvenientes, que a OAB enumera.
2. é intenção declarada do projeto frear a participação
do Estado na economia, através de uma série de restrições à
atua ;ão das sociedades de economia mista, restrições que
não :ncontram precedente na tradição dc·nosso direito posi·
tivo e que retirariam do Poder Executivo o comando' sobre as
decisões concernentes à conveniência e oportunidade de atuação do Estado, através de suas sociedades de economia mista,'
nu vida cconõmica:
3. o transplante de praxes c de procedimentos, usuais
pnrticulnrmentc no direito nortc-nmcricnno. parn o nosso
direito positivo, sem que existam cm nossa realidade cconô·
mica bases sólidas pura sua utilização. Ações sem valor no·
minai, n certificado de,dcpósito de ações, os bônus de subscri·
ção (stock purchase warrants) e a cédula de debêntures, silo
tltulos mobiliários inteiramente estranhos à tradição de nos·
so direito e que, na prt\tica, poderão provocar distorções cm
nosso mercado ncionário.
E, finnlmente, a quarta observação formulada pela Ordem dos
Advogados do Brasil:
4. nlguns dispositivos do projeto podem ser utilizados
pelas empresas multinacionais, mas não apresentam i~tcressc
purn empresas nncioriais e para a nossa economia, tuts como
a possibilidade de emissão de debêntures no exterior sem a
conseqUente obrigação da aplicuç~o integral dessa importún·
ciu no Brusil dos recursos assim obtidos.

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI).;... Cumpre-me, inicial·
mente, fazer rctificaçõcs e observações ao que vem de despender
V. Ex• da tribuna. Em primeiro lugar, o projeto não passou trés
anos cm elaboração, eis que este Governo não tem três ·anos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Mas vem de
Governos anteriores.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- A idéia original veio
deste Governo, c a designação da Comissão também dele provc.io.
Ai. o primeiro engano de V• .Ex• N'o concernente ao paralelo que faz
entre a elaboração c a discussão por parte do Congresso, vai também
uma distância considerável, que é exatamcnteaqucla que diz respeito
ao tempo necessário para a elaboração' de uma matéria c para as cri·
ticas, que é exatamcntc a função' que nos caberá no Congresso Nacional. E: uma diferença que se me afigura fundamental. Quanto às
restrições apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil,
quantas entidades haja dispostas a apresentar subsídios, teremos
oportunidade de discuti-los amplamente em noventa dias. quer ncstit
Cusu. quer nu Cusu congénere, o Congresso Nacional. Evidente que,
por questões tumbém subjctivas, V. Ex• apresenta ponderações que
hão de ser por nós consideradas, no tocante ao prazo. Mas, objetiva·
mente considerando-se ·a matéria, haveremos de concluir que í:
diferente o que está sendo posto cm termos de igualdade,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Respondo à
observação com que V. Ex• me honra. Diz V. Ex• que exagero uo
dizer q'Je o Executivo estuda essa matéria hã aproximadamente três
unos e diz V. Ex• que data de apenas um ano.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Não, não disse isso.
Nüo sei exutamentc quando a Comiss~o foi designada. Quero.
·apenas, me cingir a um fato que baliza todos os demais:· u vigência
deste Governo, que é de apenas dois an9s e menos de seis meses.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Dois anos c
meio ou três anos. haveria uma pequena diferença.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Nu nossa idade isso
jú vale até muito.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Mus é a própria
exposição de motivos que nos informa que já em junho de 1974 era
uprovadu umn exposiçi\o de motivos que dava início n um debutç
sobre u matéria. Ora, se cm junho de 1974jâ era aprovada ...
O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA - PI)- Silo dois anos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas veja V,
Ex•. h:\ mais de dois anos jd tinha sido aprovada pelo Presidente da
República uma Exposição de Motivos dos Srs. Ministros, Portanto,
hú mais de dois anos a .mutí:ria vem sendo estudada. A diferença de
seis meses, dois unos e meio, ou três unos, é pequeno. O certo é que
foi muito mais do que noventa dias.
O Sr. Pctrônlo Portella (ARENA - PI) - Seria apenas um
pecado venial c de forma incidente mencionei.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Esclarecido
esse ponto, dois anos e meio ou três anos, o que nilo altera a substân·
cia do que ufirmdvamos, hã uma outra restrição a opor ao aparte
com que nos honrou o nobre Lldcr da Maioria, Disse S. Ex•: é
prc:iso longo prazo pura elaborar um projeto, mas p,ara criticA-lo ou
modificá-lo, n1lo, Aí também discordamos de S. Ex• O projeto do
,Executivo é umu sugestão, Entre as emendas a serem apresentadas.
pode haver - c freqUentemente ocorre - a apresentação de um
sulostitutivo, de um outro projeto, O Congresso nilo c•td adstrito a se
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divergir do projeto c apresentar um substitutivo, um projeto
diferente, c para isso não pode ter prazo menor do que aquele de que
se utilizou o Executivo, com uma circunstância ·ainda, de que o
Executivo faz isso numa elaboração quase pessoal e o processo. do.
Legislativo é aquele que se dâ no Congresso, com o debate, que
requer mais tempo, porque aqui hã o contraditório, de que é exemplo o debate que estamos fazendo.
·
O Sr. Perrônlo Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite
outro aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer.
O Sr. Petr~nlo Portella (ARENA - PI) - Uma outra
actificnção que se impõe: um projeto de lei, dentro do nosso Direito
positivo, não é uma sugestão, algo que jâ nasceu c que se faz viâvcl
a partir do momento cm que o concurso de um outro poder se faça
sentir. Pois bem, Mas ainda argumentando com as palavras de
V, Ex•, data venta, cu concluo de forma diversa. Um substitutivo é
algo que surge tendo cm vista quase sempre a idéia original. E· o que
se substitui, não raro, é mínimo. Ora, uma coisa é tirar do nada c
outra coisa é apresentar cm termos de opção, aquilo que jâ estA posto
e que jâ nasceu. Também a tarefa é ainda mais fácil, mesmo na
hipótese figurada com brilhantismo por V. Ex•.

e

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - De qualquer
maneira, é claro, o Congresso pode apresentar um novo projeto
inteiramente diferente. E tem ocorrido com frcqUéncia essa hipótese,
inclusive, no atual Congresso c, por isso, não será menor o prazo
necessário ao Legislativo para o exame dessa matéria.
O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - PI)- Vou cobrnr·cssn
declaração de V. Ex•,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP} - Inclusive, por
razões de ordem regimental é muito comum optar-se pela forma do
substitutivo, ati: mesmo nos casos cm que a modificação não í: tão
profunda. O que quero dizer, é que essa matéria séria, grave, complexa como í:, deve ser debatida pelo Congrcso com a liberdade de
apresentação de um novu · projeto, principalmente depois das
manifestações que acabo de referir. Mencionei as objcçõcs
formuladas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Quero acrescentar
outro dado: o Diário Comércio & Indústria, que há 43 anos se dedica
à matéria económica c financeira c que é considerado, cm matéria
económica c financeira, o jornal de maior circulação na América
Latina, cm sua edição de 18 dcjunho último, publica a seguinte nota,
com destaque nu primeira página - leio o trecho desse jornal
especializado cm matéria económica c financeira, com uma tradição
de quatro décadas de estudos voltados para o problema:

"Os destinos da economia brasileira vão ser totalmente
confiados aos grandes grupos financeiros, que assumirão o
controle de empresas comerciais, industriais c mesmo do
sctor agropecuúrio. Essa, cm síntese, a opinião . do
economista Eduardo Matarazzo Suplicy, do Departamento
de Economia da Fundação Getúlio Vargas e do Jurista
Modesto Carvulhosa, livrc·doccntc de Direito Comercial da
USI',"
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas referências bastam pura
evidenciar a seriedade c gravidade dos problemas envolvidos no
debate da nova Lei das S.A. c do presente projeto que cria u
Comissão de Valores Mobililtrios.
Conhl ~t,tlur.t ~~ ConJ.:r..:~:'lo

Ntit.:innul~o::-.tudur

c d~:ho1t~o:r u mut\:riu.

ouvir os sctorcs da comunidade brasileira interessados no problema,
apresentar emendas c votar a proposição cm apenas 90 dias?
O Sr. Muuro llencvldes (MDB- CE}- Permite V. Ex• um
1

upurtt: !

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer.
O Sr. Mauro Bencvldcs (MDB- CE}- Nobre Senador, real·
mente, o interesse da comunidade a que V. Ex• alude neste instante,
cu o senti na manhã de hoje, quando recebi um telefonema de Fortaleza, de um prestigioso líder empresarial, desejando conhecer o texto
das duas proposições encaminhadas ao Congresso pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Na conversa que então manti·
veniõs, aquele lider, que integra a Dirctoria de uma das mais concci·
tundas instituições de classe do Ceará, anunciava o propósito de
constituir, no âmbito daquela instituição, um grupo de trabalho para
examinar os dois projetas que a Câmarà c o Senado haverão de apre·
ciar neste prazo cxlguo. Vê. V, Ex• que, realmente; o debate vai assumir um amplo dimensionamento, reclamando, portanto, um prazo
maior para sua apreciação por parte do Congresso Nacional.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a
contribuição de V, Ex•: ela revela um fato que chcgarâ seguramente
ao conhecimento de todos os Srs. Senadores: cm todos os Estados do
Brasil há um grande interesse pelo debate desta matéria; é um grande
debate nacional que se vai instalar, e para receber essas sugestõesnote·sc que essas sugestões não podem ser apenas aquelas que silo
examinadas dentro do âmbito de um Ministério ou de alguns
·Ministérios em Brasília- as condições nacionais são profundamen·
'te diversificadas, Este Senado 1: a instituição naturalmente indicada
pura receber essas sugestões difercnciadas,,pcsil·las c, afinal, introdu·
~ir ou não as normas ncccssârias para uma disciplina objctiva dessa
mutériu.
.
.
Hoje, Sr. Presidente, um dos jornais de Brasília pu~h~a a seg.ut.n·
te manchete: Lei da S.A. é' intocável no Congresso c atribUI ao Mtnts·
tro da Fazenda, a opiniUo de que o projeto "está muito bem clabo·
rado c dispensa a contribuição dos parlamentares" e o fato de ficar
no Congresso, três meses,. som qualquer r.nalidade, "só vem atrasar
sua aplicação benér.ca".
·
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA}- V, Ex• permite um apar·

te?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP}- Ao redigir esta
nota, acrcscentãvamos: "Não acreditamos seja esse o pensamento do
Governo." E para satisfação nossa ouvimos, no inicio de nossa expo·
sição, a palavra do Líder da Maioria, refutando expressamente essa
afirmação, declarando que nilo é esse o pensamento do Sr. Ministro
da Fazenda,

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA}- Era isso que cu ia dizer a
V, Ex•

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP} - Agradeço a
V, Ex• a prcocupaçilo em repor, nos seus devidos termos, o pensa·
mento do Governo. assim que têm que pensar todos aqueles que
conhecem u gravidade c a importância do tema.
A competência constitucional para a discussão e apreciação de
leis i: do Congresso Nacional. o que dispõe expressamente a Consti·
tuiçüo, a eié:nciu política c o bom senso.
Só os tecnocratas acreditam na infalibilidade de suas conclusões,
O processo legislativo apresenta exigências de debate, publicida·
de c participação da comunidade que decorrem da própria nnt~reza
du sociedade, Por isso, u Constituiçilo do Brasil, como a de todos os
países cultos c civilizados, dispilc detidamente sobre o procedimento
u ser seguido na elaboração dus leis.
Todas as vezes cm que esse processo não é respeittldo, o resul·
tudo é: desastroso, Sirvu de exemplo o Código Penal, baixado auto·
riluriumente pelo Executivo, em novembro de 1969. Passados muis
de 7 unos de suu promulgação pelo Executivo, sem uud~ênci~ do
Congresso, esse Código ainda não pódc entrar cm vigor e Jâ fot ob·
jeto de diversas modificações e corrcçõcs,
O Congresso i: o lugar cm que se devem fazer us leis, com o deba·
te, a publieidudc c a participação clara c pública dos sctorcs intms·
sudos, Assim se fct. o Código Civil, que hon'ru u cultura brasileira, ou

e

e
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vigor desde 1850.
Fazemos, por isso, um apelo ao Senhor Presidente da República
pura que retire do projeto a solicitação do limite de prazo para sua
uprcciuçilo pelo Congresso Nacional.
Essa limitaçilo só é razoável cm casos excepcionais, A Lei das
S.A., por sua. importância c gravidade, deve ser apreciada pelo
Congresso nos prazos normais. Nilo nos move, Sr. Presidente, qualquer intcnçilo protclatória. Pelo contrário, parece-nos urgente que a
Comissilo:dc Constituição c Justiça convoque desde logo as entidades, os juristas c economistas que já se manifestaram sobre o assunto, pura trazer ao Congresso suas contribuições c sugestões no
projeto,
:
Sem precipitações c sem protelações, é necessário que o Congresso Nacional estude, debata c vote uma lei das sociedades anónimas
que corresponda aos reais interesses da comunidade brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Evandro Carreira - José .Esteves - José Sarncy .- Fausto
Castelo-Branco - Wilson Gonçalves - Dinartc Mariz - Jcssé
Freire 7"' Domício Gondím - Ruy Carneiro - Arnon de Mcllo Roberto Suturnino - Vasconcelos Torres -·Benjamim Farah Gustavo Capancma - · Lázaro Barboza - Saldanha Derzi Mattos Leão -Otair Beckcr.
O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estâ esgotado o
tempo destinado à Hora do Expediente.
Passa-se à

assegurado ,o rodízio dos integrantes do quadro, salvo quando, nu localidade .cm qucfor sediada a Junta, tiver, domicllio
Juiz Substituto c, à época da convocação, esteja disppnlvcl." ·.
Art. 2• Esta lei cntrarfnm vigor na data de sua publicação,.
revogudus as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- Item 2: .

. . Votação, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 55, de 1975, do Senhor" Senador Osircs Teixeira, que
declara de utilidade pública o Grande Oriente do Brasil, os
Grandes· Orientes Estaduais c as Lojas a ele filiadas,
existentes no País, tendo
'
PARECERES, sob n•s 97, 357 c 358, de 1976, das
Comissões:
· - de Redacão; oferecendo à rcdação do vencido para o
segundo turno regimental: .
·
,.
- de Constituição. e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidude do substitutivo de plenário: e
.
- de.•'inanças,'fnvorâvel·ao substitutivo.dc plcnãrio.
A discussão da matéria foi encerrada cm sessão de 5 de abril do
corrente ano, com apresentação de emenda cm plcnârio.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. · Senadores que o aprovam, queiram permanecer
ocntados, (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto, A matéria
vai à Comissão de Redução, a fim de ser redigido o vencido, para o
turno suplementar.
1: o seguinte o substitutivo aprovado:

ORDEM DO DIA
·Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 2, de 1975 (n• 574-B/72, na.Casa de origem), que altera o
parágrafo único do art, 656 da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-Lei n• 5.452, de I• de maio de 1943), tendo'
PARECERES, sob n•s 311, de 1975 c 154, de 1976, da
Comissão:
-de Legislação Social- 1• pronunciamento: favorâvcl,
com voto vencido, em separado, do Senhor Senador Jcssé : ·

Freire:
2• pronunciamento: favorável,

·

·Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram ·permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado,
Após ú devida comunicação à Câmara dos Deputados, o
projeto será arquivado,
1: o seguinte o projeto rejeitado:
I'ROJ ETO DE LEI DA CÁMARA N• 2, DE 1975
(N• 574-B/72, na Casa de origem)

.

Altera o parágrafo único do Artigo 656 da Consolldnçilo
dus Leis do Trubulbo (Decreto-Lei n• 5.452, de I' de maio de
1~43).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O parágrafo único do Art. 656 da Consoliduçilo dus
Leis do Trabalho f,Decreto·Lei n• 5.452, de I• de maio de 1943),
passa u ter a sepuinte redução:
"Parúgrufo único. A designação dos substitutos oerú
fcitu pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho,

EJ'I1ENDA
N• I (Substitutivo)
(De Plenário)'
Ao Projeto de Lei do Senado n• SS, de 1975.
llê·se ao projeto a seguinte redaçào:
Declara de utilidade pública as duas potências maçônlcas
Grande Oriente do Brasil e Grandes Lojas, os Grandes
Orientes Estaduais e as Grandes Lojas Estaduais, bem como as
Lojus filiadas às duas potênci3S. ·.
Art. I• Siio reconhecidas de utilidade pública as duas
potóncias maçónicas Grande Oriente do Brasil c Grandes Lojas, os
Grandes Orientes Estaduais c as Grandes Lojas Esrndunis e ainda as
Lojas regulares filiadas a ambas as potências. .
Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de suá publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. I'RJ::SIDI::NTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto .de Lei do
Senado n• 188, de 1975, do Senhor Senador Nelson Cnr·
neiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os "cartões de
cródito" conterem u fotografia c o CPF do portador, c dâ
outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 307 a 309, de 1976, das·
Comissões:
-de Constituiçào e ,Justi~a - I• pronunciamento: pela
constitucionalidade c juridicidudc do Projeto, com as Emcn·
d:ts qu~ :tpres~nta de n•s I e 2-CCJ: 2• pronunciamento: pela
constitucionulidade c jaridicidadc do substitutivo du
Comiss&u do Economia, com us Emendas de n•s I e 2·CCJ
umcriormcnto apresentadas e que rutiõca:'e
-li< l'<mwmiu: fuvor~vel uo Projeto, nos termos do
.;uh~lituti\\J

'-liH: tJf~o:rccc,
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A discussão da matéria foi adiada, da scssi'lo de 20 de maio do
corrente uno, a requerimento do Senador Ruy Santos, para o dia 4
de junho', quando, por requerimento do mesmo Sr. Senador, foi
novamente adiada para a presente scssi'lo:
Em discussão o projeto c as emendas.
.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti·los, vou encerrar
a discussão. {Pausa.)
Encerrada.
Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. I•·Sccrctârio.
J;: lido c aprovado o seguinte

·

REQUERIMENTO N• 334, DE 1976
Sr. Presidente
Nos termos do artigo 350 combinado com a alínea "c" do artigo
310 do Regimento Interno, requeiro adiamento de votação do Proje·
to de Lei do Senado n• 188, de 1975, de minha autoria, constante da
pauta, para a seguinte diligência: audiência do Ministério da Fazcn·
da
·
:
• Sala das Sessões, 4 de agosto de 1976.- Nel11011 Carneiro.

o SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto) - A matéria sairá da
Ordem do Dia, a fim de ser cumprida a diligência solicitada.
OSR. PREsiDENTE{Magalhãcs Pinto)-Jtem4:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 42, de 1975, do.Scnhor Senador José Sarncy, que
altera o art. 18 do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de
1967- Código de Minas, acrescentando-lhe o parãgrafo que
especifica, tendo
PARECERES. sob n•s 391 a 393, de 1976, das Comissões:
-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc do Projeto;
-de Minas e Ener&la, favorllvcl ao Projeto; c
-de Economia, favorâvel ao Projeto, com a emenda
que apresenta de n• I-CE c voto cm separado do Senhor Se·
nadar Luiz Cavalcante,
·
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·Secrctãrio.
J;: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 33!, DE 1976' ·
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, rc·
quciro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 42, de
1975, a fim de ser feita na sessão de 5 do corrente.
Sala das Sessões, cm 4 de agosto de 1976.- Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Sr. Presidente, peço a
palavra, para uma explicação pessoal.
·

o SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto) -

Tem a palavra o
nobre Senador Ruy Santos, para uma explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE {Mngalhilcs, Pinto) - Estd esgotada u
matéria constante da Ordem do Dia;
Ainda hd oradores inscritos,
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO {ARENA- PA. Pronuncia o
scguintcdiscurso.)-Sr. Prcsidcntc;Srs, Senadores: . ·
. .Comum é ouvirem-se, de boa ou·dc mâ·fé, as mais Acidas criticas ao.Pccrcto·Lci n• 477, de 26 de fevereiro dc:t969, Assim é que a
massa de cidadãos.brasilciros vai-se acostumando a frases com~:
., ,, '

-" o Decreto-Lei n• 477 é um instrumcnÍo de castração
dajuvcntudc";
.
.
.
.
-" as novas lideranças· são impedidas ,de .surgir, no
cenário politico,,submctidas que estão as Universidades ao
guantc dÓ 477"; .
. ..
-" o 477 faz parte· de uma lcgislaçilo: obscurantista; .
valendo por uma mordaça nos jovens";
-" o 477 é um instituto lesivo àdignidade humana":
-" o 47 7·é uma 'nódoa na legislação brasileira c, se
vigente fosse cm outros tempos, teria sido aplicado a dezenas
c a ccntcnas''dc estudantes quc''vierarit ·a ·ser das · mais
eminentes figuras dc5te Pa!s"i · · ·
-"·o· 477 impede o carinho c a amizade que um
professor tem de ter com relação a um estudante".
Estas frases são todas retiradas de discursos feitos no Senado da
República, com cxccção de u'ma só ·delas, de autôria de um próccr do
MDB que é Deputado Federal.·
·
· ·
·
Não fora a incidência acssas repetidas inverdades c o seu
aproveitamento para efeito de propaganda eleitoral, além, naturalmente, da intriga entre a Revolução' c a juventude brasileira, não
estaria cu nesta tribuna, tanta.s vezes já esclarecemos o assunto,
tantas vezes demonstramos, fatos contra hipóteses, números contra
meras suposições, que .nenhuma dessas frases resiste a um exame
isento, si:rio, desapaixonado.
Cresce a minha convicção de que o Decreto-Lei n• 477 cstd para
a temática da Oposição brasileira, assim como esteve, certa feita, o ,
Bey de Túnis para a pena do cintilante Eça de Queiroz:
Vou, pois, Sr. Presidente c Srs. Senadores, analisàr cm profundidade- o qui: nunca fiz- o Decreto-Lei n9477, certo, entretanto,
de qu~ esbarro numa única dificuldade, pois jã se construiu um
estereótipo a seu respeito, dada a freqUência com que ele foi apresentado, de maneira falsa c deturpada, à consciência nacional.
Também tratarei hoje, Sr. Presidente, pela primeira vez, de
alguns aspectos. que cu mesmo mantinha reservados, ora porque
julgava que cru de meu dever de lealdade para com o Governo no
qual servi com muita honra, ora porque achei que ainda não era 0
instante de prestar o testemunho histórico a respeito.
Minha geração lembra-se bem da figura maligna do Dr, Joseph
Gocbbcls, o Ministro da Propaganda do Terceiro Reich, Todos
sabemos como ele conseguiu, através do processo chamado da per~ussüo verbal, utilizando meios de comunicaçõo de massa, fazer do
mito a aparência inconstrastdvel da verdade, ou, em linguagem mais
di reta, promover a mentira ao nivcl dé ycrdadc indiscutivcl.

O SR. RUY SANTOS {ARENA - BA, Para uma cxplicaçilo
pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Requeri o adiamento da discussilo do projeto por 24 horas porque estâ sendo elaborada uma emenda substitutivo que vai ser apre·
Foi utilizando de certa forma a mesma tâtica que o Decreto-Lei
sentada no mesmo c esta ainda nilo chegou no Plenário. Deste modo, n•477 foi transmitido, especialmente à juventude, como um diploma
solicito o adiamento pelo prazo referido.
. legal vergonhoso, tão' repulsivo c tirânico que causaria inveja a
O SR. PRESIDENTE {Magnlhilcs Pinto) - Em votnçilo o rc· regimes politicos como o nazismo sepultado e o stalinismo cm cxpnnsüo.
qucrimcnto,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
Tentarei, pois, Sr, Presidente c Srs, Senadores, com a honcsti·
dude que mercê de Deus sempre pautou:minha conduta, sem receio
dos, (Pausa.)
do julgamento da História, antes pelo contrdrio nela confiado, mosAprovado.
De acordo com a deliberuçilo do Plendrio, n mntl:riu tigurnrll nu trar, documcntadamcntc, o papel exercido pelo Decreto-Lei n• 477,
no resguardo dn disciplina da comunidade estudantil.
Ordem do Dia da sessüo de amunhü.
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por golpear o Partido cm seus fundamentos .. Em agosto de
1961, contrariando·.decisõcs do V Congresso, sob o pretexto
Devo neste . passo, ,:e·~tretanto,.; fazer. ,uma intervenção
de obter a lcgalidad<' do Partido, decidiram criar um novo
retrospectiva cJalar sobre o partido' Comunista Brasileiro. Até 1965
·partido. Era posto' de lado o'Partido Comunista do Brasil.
os comunistas, brasileiros; agrupavam-se, sem discrepância, sob a
Em seu lugar surgia o Partido ·Comunista Brasileiro. Foi
chefia incontrastável de Luís Carlos Prestes, :
retirada· dc.scus estatutos a afirmação de que o Partido se
.Mas o ano de 1956- sabemos todos nós-:- foi.marcado por um
orientava pelos princípios do marxismo c do · interna;
cionalismo proletário."
·
fenômeno internacional da mais alta expressão para as ideologias cm
luta no mundo. contemporâneo, ·Refiro-me ao. discurso chamado
A resposta de Prestes foi a expulsão do grupo dissidente, que
secreto, de Kruschcv,..no XX Congresso do Partido .Comunista· da não reconhece a "via pacífica" da conquista do poder. .
. ..
União Soviética; quando Kruschev denunciou o terror stalinista;
A partir dar; sucessivos cismas vão ocorrer no seio dos 'com~nis·
·No Brasil; Prestes disciplinadamcntc adota as novas recomenda- tas brasileiros. Aliados à AP, os ·estudantes comunistas pertencentes
ções da matriz soviética, .sem discrepância, mas esbarra, pcla.pri· uo PC; na Guan.abara, dominavam a. UNE, bem como· a quase tota·
mcira vez, cm resistências internas crescentes,. nas. figuras de alguns lidadc das organizações· estudantis estaduais. A Ação Popular
"quadros" da maior expressão como- alguns que, estou certo, os gerara-se nas entranhas-da Juventude Univcrsitâria Católica (JUC),
nobres Senadores Cattctc Pinheiro c Renato Franco conheceram da -Juventude Estudantil Católica (JEC) e da Juventude Operária
os paracnscs Pedro Pomar c João Amazonas Pedroso. .
.
Católica (JOC). O teórico da .AP, que preparou o principal do seu
. , .Chamo.até essa primeira cisão dentro do Partido Comunista do documento básico, foi o Padre Henrique de Lima Vaz, que viria a ser
Brasil, na época assim chamado, .como a· .ucisão ·dos parac~scs'', expurgado da AP, anos depois, por não admitir o marxismo. O nú:
porque ao lado de Amazonas Pedroso c Pedro Pomar, que foo '!'cu clco mais forte estabeleceu-se cm Belo Horizonte. Sua:atividadc crescontemporâneo de ginásio, . inclusive - o· último - aparccoam ceu enormemente c já cm 1962. a AP, que pregava a conciliação do
nomes da mais alta expressão da velha guarda comunista, como Dió- cristianismo com o marxismo, através do "socialismo cristão", exergcncs Arruda Câmara, ·c se· não me engano, irmão do próprio cia preponderante innuência nos .movimentos estudantis cm todo o
Monsenhor Arruda Câmara, que foi aqui o grande adversário do no- Brasil .. De resto, um Ministro da Educação pertencente aos quadros
bre Senador Nelson Carneiro,... .
. ,
da AP, afinava-se inteiramente com ela ·c lhe dava. todo apoio,
O Sr."Nel11011 C1melro (MDB -·RJ)- Permite V. EK•, apenas ostensivamente,
.
"- ..
,
.
para corrigir· o equívoco? (Assentimento do orador.) Era apenas
Com o advento da Revolução de 64, c após a Lei Suplicy de
parente: não era irmão; era primo apenas;. ·
. . · Lacerda,· a . UNE é extinta, bem assim as Uniões Acadêmicas' O SR."JARBAS PASSARINHO. (ARENA'- PA)- Então, estaduais.
·
·
fica apenas a scgunda'partc da minhafrasé como vcrdadci~a, porque
Resistindo à legislação, a UNE decide permanecer na ilega·
o 'Monscnhor'foí o grande combatente que V. Ex• encontrou· no lidado contrariando instruções do PC de Prestes, que visava usar a
campo do-divórcio.
. .
· .. ·. ' ·
·. .
.
·
legalidade, para conquistar as novas entidades que a LciSuplicy cria·
Ainda Maurício Grabois· c outros velhos stahnostas, onconfor- va cm substituição às anteriores, no plano estadual como no federal.
mados com as novas dircçõcs do Partido Comunista do Brasil, na
' Como sabemos, a Lei Suplicy mudava nomes mas permanecia
época, fizeram a chamada c conhecida "Declaração de março
com as representações estaduais de estudantes c a representação na- .
58", em que o Partido Comunista do Brasil, contra a açilo ~os dos- ciónal,sob forma piramidal.
sídcntcs, · aconselhava a seguinte estratégia para a conquosta do
Começava, assim, a dissidência estudantil no PC, que é clara·
poder, recomendada por Prestes:
mente desafiado no 28• Congresso clandestino da UNE, realizado
num convento dominicano de Belo. Horizonte cm 1966, c já então
· "a - pela pressão pacífica das massas populares c de com a preponderância da AP. .
.
··.
todas as correntes nacionalistas; ·
.
Em outro desafio, os dissidentes da Guanabara,- c eles se auto- ·
b- pela resistência das massas populares, unidas aos intitularam dissidência Guanabara, como. havia uma dissidência
setorcs nacionalistas do Parlamento, das Forças Armadas c Niterói, como havia uma dissidência Ieninista do Rio Grande do Sul,
do Governo."
na ãrcaJundamcntalmcnte estudantil - repito, cm outro desafio os
dissidentes da Guanabara, cm 1966, promovem a campanha do .voto
Esta era a receita a que .Prestes aderia, a chamada via pacífica nulo contra as instruções de Prestes, que já então recomendava
para a conquista do poder.
•·
vota; cm candidatos da oposição, de prcferênéia os infiltrados nos
. . - ...
·.
. ·
Os dissidentes não se conformam c abrem um debate interno, partidos políticos.
A
resposta
de
Prestes
é
ainda
uma
vez,
a
.cxpulsilo.dos
rebeldes.
cujo epilogo .se daria logo depois do V Congresso do Partido
Ocorre porl:m que esses jovens rebeldes rcprescntavam, . . cm 16
Comunista do Brasil, realizado cm agosto de 1960.
Por outro lado, Prestes já expulsara alguns membros do Comité organizações de base, -ou células comunistas, como antigamente se
Central por indisciplina partidária c, visando a sensibilizar o Gover- chamavam - mais de 85% dos estudantes. militantes do ·PC na
no de então muda o nome do Partido, com vistas à sua legalização, Guanabara, c eram quase todos oriundos da juventude comunista do·
Em vez de Partido Comunista do Brasil, passa a chamar-se Partido PC decntilo.
J'ú sob innuência chinesa c tendo cm Mao Tsi: tung o seu ins·
Comunista Brasileiro.
pirado
r maior a UNE realiza, agora num retiro beneditino de Silo
Eclode, já cm 1961, o primeiro grande cisma do PC. Os
Paulo,
por innuéncia da AP, seu 299 Congresso clandestino cm 1967,
dissidentes stalinistas reclamam o direito de permanecer com o nome
onde
lideres
como Lurs Travasso, José Dirccu.c Vladimir Palmeira já
de Partido Comunista do Brasil, acusando Prestes de linhas oportuse
chocavam
na luta interna pelo controle da própria UNE.
nista e revisionista. Assim se expressaram os dissidentes cm uma
Nesse mesmo ano, cm· 1967, cm Cuba, realiza-se a Organizaçilo
"Resolução PoHtica" de 1961, publicada na imprensa clandestina do
Partido Comunista- ati: então os debates eram tolerados pelo pró· Latino-Americana de Solidariedade (OLAS), destinada a exportar a
revoluçilo murxistu-lcninista pura o continente. Prestes, que apoia·
prio Secretário-Geral do Partido Comunista:
va claramente a posiçilo adotadu pelo Partido Comunista da União
"Nilo obstante as odiosas discriminações, os 'compa· Soviética, nilo fez o seu Partido representar-se nessa rcuniilo. A Açilo
nheiros que divergiam submeteram-se di~ciplinadumcntc às Popular fez-se representar por um dos seus Hdcrcs maiores e Carlos
decisões do V Congresso. Entretanto, Prestes c seus segui- Murighcla isoladamente compareceu, como observador. A AP esta·
dores, continuando cm sua atividadc revisionista, acabaram va presente, bem como Marighela, que vem a romper definitiva-
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mente com Prestes, também preferindo a luta urmuda. Em carta u
Fidcl Castro, Mnrighcla declara que a única forma de conquistar o
poder no Brasil era através da luta armada, de natureza guerrilheira.
Outra vez Prestes vê·se compelido a expulsar velhos militantes, junto
com Murighela, entre outros salientando-se Jacob Oorcndcr, um dos
mui.ores linsWstas que o Brasil possufa, Mário Alves~ Apolónio Car·
valho c Manoel Teles.
Sobre Apolónio Carvalho cabe uma palavra especial: tratn·sc de
um ex-oficial do Exército Brasileiro que tinha participado da
Intentona de 1935. Expulso do Exército,. fez a guerra civil da Es·
punhu. uo lado, naturalmente, das brigadas ·republicanas. Perdida a
guerra na Espanha, fez' a luta na França nas Forças de Resistência,
nus forças fruncesasdo interior, onde atingiu a patente de coronel
dus forças francesas do interior, sob u direçüo do Partido Comunista
Francês.
Apolónio Carvalho, Manocl. Teles. c MArio Alves, nessa
dissidência fundam mais uma facção do PC; é o Partido Comunista
Brasileiro Revolucionário que vai ser responsável, nesse mesmo ano·
de 1966, ainda, pela explosão da bomba no Aeroporto de
Guararapcs, causando a morte de várias pessoas c a mutilação de
várias outras, algumas das quais cu vi mutiladas.
O frucionamcnto da Partido Comunista· cm diversos ramos,
ficando Prestes, entretanto, com a maioria do Partido, sustentando a
linha soviética da "via pacfnca de transição para a socialismo", mar·
cn uma profunda divergência de origem doutrinAria. Toda ela está,
rccuadamcntc, na discurso de Kruschcv c na denúncia de Kruschev
ao terror stalinista.
Um número elevado de organizações clandestinas passa a atuar
desencadeando a guerrilha, quer urbana como rural. Devemos estar
lembrados aqui dn Guerrilha de Caparnó, daquela primeira tentativa
feita pelo Coronel Jcfcrson Alencar Osório, no Rio Grande do Sul, c
de outras guerrilhas, ou de uma delas que mais tarde ganhou noto·
ricdadc na altura de Chambioá. Desunidas, cm plena luta interna,
disputavam a liderança do Movimento Comunista da corrente rcvo·
lucionâria, vã rias facções.
Os dissidentes estudantis - e aqui é que me interessa entrar no
problema - provinham, nu quase totalidade, da Comissão Juvenil
do Partido Comunista do Brasil antigo c agora PCB, c eram mais
fortes inicialmente na Guanabara, sob a liderança de Vladimir Pai·
meira. Sua concepção de atuação prática defendia a guerra rcvcilu·
cionáriu, "retirado de um documento da própria dissidência da
Guanabara, englobando todas as formas de luta armada, bem como
inúmeras formas de luta não armada; que encaminham c fortalecem
, as formas armadas de luta". Trata-se, repito, de uma transcrição do
documento-base da dissidência da Guanabara.
Logo cm seguida, adota uma parcela da dissidência da Guana·
bnra u sigla MRS, Movimento Revolucionário Oito de Outubro, cm
homenagem à data da morte de Chc Guevara, c outra parcela,
também cindida da frente dos dissidentes da Guanabara, forma com
o Movimento Nacional Revolucionário, que é o movimento que,
afinal, .vai desencadear as açõcs de forças mais graves que o Brasil
sofreu entre 1970 c 1973, reunindo seus quadros vários dos oficiais
cassados dns Forças Armadas Brasileiras.
Antes de falar na AP. devo .dizer que este grupo dissidente da
Guanabara, innttrado na área estudantil, participou, ativamcntc, do
'primeira seqUestro realizado no Brasil, que como sabemos foi o do
Embaixador Elbrick, dos Estados Unidos, no pcrfodo em que o
Presidente Costa c Sllvn estava moribundo c o Brasil era governado
pelos três Ministros Militares. A AP, por seu turno, depois de enviar
militantes à Chi nu Comunista, onde receberam treinamento m•litar
ideológico, transformou-se, cm 1968, no APML. Ação Popular Mar·
xista e Leninista, de linha revolucionária c contrária também no pcn·
sarnento de Prestes, da conquista pacfnca do poder, embora se possa
notar, a partir dai, uma tendência pura fazer com que o movimento
da AP nuo ficasse privativo de estudantes c houvesse um mlmcro
crescente de seus quadros proveniente da área proletária.

A agitação c a parÍicipação estudantil nos movimentas revolucionários comunistas não é, portanto, Srs. Senadores, uma invenção
de nco-fascistas ou de partidArios da ditadura; ávidos de arranjar
motivos para poderem cobrir seus próprios propósitos. Já em 1965,
havemos de estar lembrados, as ações subversivas podiam notar-se
no 26• Congresso da UNE, ainda legal, cm Poços de Caldas, quando
foi declarada guerra à Lei Suplicy c a rcação ao envio de tropas brasileiras a São Domingos, como pretexto de boa· motivação popular,
utililados para cobertura aparentemente inocente das'açõcs de contcsiiiÇiio das açõcs de mobilização de massa., Em '1966já aparecem as
greves c as primeiras passcatas'cm plcno·Govcrno Castcllo Branco.
Em 1968'a agitação atingiu o ctfmax;sob·a dircção dos lideres da
clandestina UNE, )â referidos,. agudiza-se a ação de passeatas c apro-·
vcita-sc a morte do jovem estudante Edson Luiz, ·no restaurante do
Calabouço, para provocar as grandes manifestações de massa, no
Rio de Janeiro.·
t: nesse quadro; portanto; Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
surge o 477 como um coroiArio do Al-5, sendo o 477 um documento
editado cm fevereiro de 1969.
O Sr. Benedito Femlra (ARENA _:_ 00) - Permite V, Ex•
um aparte?
·
·

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Com
muito prazer ouço o nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr., Benedito Femira (ARENA :... 00).- O que me
preocupa, nobre Senador .Jarbas Passarinho, é essa constante nas
palavras, na preocupação de todos aquclcs.quecombatcm,cssa desgraçada dessa doutrina csdrúxula; é que; mcsino diante de um
plenário como este, tal o minta, minta, minta da técnica comuilista,
tenha V. Ex•. de dar-se ao trabalho c de ter a preocupação de afirmar
que o posicionamento anticomunista não é ser fascista. A estratégia,,
u técnica de inculcar na consciência do. povo, tão insistcmcntc
batida, como soe ser no' Brasil, pelos éomunistas, de que combatê-los
é ser fascista, realmente, não me causa surpresa. Dcixa·me dolorosa~
mente contristado verificar que V. Ex• dá·sc ao trabalho de, desta
tribuna, denunciar absurdos conhecidos dc todos nós praticados
pelos comunistas, neste Pais, que especialmente usam c abusam da
generosidade du nossa juventude estudantil. Lamento, repito, tenha
V. Ex• a preocupação de posicionar-se como um não-fascista,
quando V. Ex• exercita o papel que deveria ser exercitado diuturnamente por todos os democratas. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço
u V. Ex• o aparte, nobre Senador Benedito Ferreira, mas, esse é um
fenômeno, hoje, universal c nós o herdamos da Europa. Já me referi,
nesta Casa, v(~rias vezes, no debate entre Albert Camus c Sartre,
quando Sartre condenou Camus por este haver condcnad 3talin,
dizendo que a simples condenaçilo do stalinismo eia um serviço no
fascismo, Ora. o fascismo estava morto. Camus desejava, realmente.
como comunista que fora, uni humanismo, o chamado. humanismo
murxistu, que ele não via realizado. De maneira que, a partir dnf,
toda campanha anticomunista passou a ser necessariamente identificada como uma cnmpanhn de saudositas ncofascistus, embora cu,
nu minhn juventude,, c até mais do que na minha juventude, até a
altura de meu posto de !•·Tenente c Capitilo do Exército Brasileiro,
quando defendia u PETROBRÃS e, mais tarde, quando defendia
alguma~ açõcs estatizantes, tenha sido 'também chamado, pela radical dircitu do meu Pnfs. como critica comunista. Então, são os
1
riscos que nós corremos.
Estou upenus querendo.aqui salientar para os Srs. Senadores o
que originou o Decreto-Lei n• 477. Ele nilo surgiu por um desejo de
vingança, por um desejo de vinditu ou pura acobertar intenções
ncofuscistas de um governo que huviu editado o Al-5. Ele surgiu
como uma rcspostu, Foi umu reuçilo h uçilo conquistudolll do
Partido Comunista que é realmente cupnz de conquistar, porque tem
umu vocuçuo de cutequese, tem umu vocação messiânica, cxatnmente
sobre uquelu fuse ctáriu dus populações de todo o mundo muis vol-
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ns jovens.
Viu-se, ussim, o' processo revolucionArio na contingência de
repelir u ugressno orguni1.udu c que encontrava, especialmente ·no
mcitl da juventude cstuduntil, campo fl:rtilpnrn a sua propagação:
qu~ são

Cito aqui, por exemplo, um intelectual francês, o Professor Jules
Monncrut: "~.bem certo que as.mussus de nco-cstuduntcs, com sua
dupla quulidndc de socinhncntc novos e massas, prestum'sc melhor à
endoutrinuçüo rcvolucionúriu, do. que us próprius clusse trubalha·
dorus que lhes são contcmporitncus". A! cstlt o porquê de os esludan·
tcs, nlé 1968, lntbnlhudos por professores que exorbitnvum da cú·
lrcdra, aproveilundo .a .natural innuência que. exercem· sobre um
auditório. que. lhes é cativo, evidenciarem um alto grau de.cnvolvi·
mcnto ideológico, de nnlurczu contcslutória à Revolução de 64 •.
•E dui haver o Governo nplicudo o remédio que lhe purcccu
apropri<ldO, fazendo dele lmgo USO durante O ano de 1969, , ,
· Oru, cm·l968, o fenômeno era universal. Nós sabemos o que
nconteccu nu Frunçu, sob o nome ou sob o apelido de "Chit.cn lit".
1\ :~rticulnçilo entre trubnlh:~dorcs c estudantes foi tentada no Brusil
lnmbém, Lemhro-me de quando eu cru Ministro do Trubalho c Via·
dimir Pailncirus invadiu o Ministério- só que cu já estava esperan·
do - pura pichar o meu Ministério, levando spray para fazer palavras de ordem. E cu, prevendo a ação que se daria no Ministério do
Trulmlho, pnis ele ficavn aJO metros do Ministério da Educação, dei
instruções a todo o meu corpo de segurança para nilo fazer qualquer
tipo .de violência, apenas utilizar, imediatamente, a broxa c a tinta
para cobrir, logo cm seguida, todas as inscrições. que lâ .ficassem.
Quinze minutos depois chegaram os jornalistas pura a cobertura, e
cncunlrarum n Ministério do Trnbnlho intcirumente limpo; não ha·
vin umn só dns·frases que foram lá pichndas pelo grupo comandado
pch1 juvcm líder, Vladimir Palmeiras.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- 00)- Permite V. Ex• um
npmtc

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Com pra·
1.cr. nnbrc Scnndor.
O Sr; Bknedlto Ferreira (ARENA- GO)- Um lembrete que
V. Ex• me lrnz à meniórin cm recordundo os episódios do Cala·
b•"•ço, a morte daquela vítima da s:mhn comunista, que foi aquele
p... orc rapaz, o Edson Luiz. Naqueht época eu denunciava que rc·
..:ch~:rn de müos sériilS, de pcssou idónea, um mapa vindo da França,
uma espécie de cronogr:unu ou nuxogrnma, de como estavam
trunspl;tntando para o Brnsil o movimento chamado "Namorada",
ou "Namorada Àfranjada". E V, E~•. com a sua sensibilidade políti·
c:'t, por certo acnmpunhou 'c tem notícias dos efeitos mais que dclcté·
rios, nwis yuc dcsgruçantes, de quantas e quantas famllias, atê cntilo
inc.~pu~miveis ti. snnha da propaganda vermelha, sentiram-se abalauns cm suus fortulet.ns, porque invadidas por essa espécie de cavalo
de Troin •1ue foi "n nmnorada arranjada", Muito obrigado.
O SR, JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Meu no·
bre Scnndur, tenho umu prosaica explicação para isso. Li em algum
lugnr ,, seguinte: "Fale alguém c doutrine, que sempre encontrttrá
scguidllrcs, quulqucr que seja 11 doutrina."
O

'III~ ••~orre, inli:lilm~nte,

hoje, i: que com a utilização do

nnticonumismn pur muitu gente, como umn vcrdndciru indústrin de
henel'i~ins pcssnuis, n anlicomunismo perdeu a credibilidade e,
cnli1n, 11 juv~ntude, de 11111 mudo geral, ouve apenas umn voz que li
111111cht <liiC se ehumtt, indevidumente, de socialismo. Nós estamos
ventln <jtte mttro <lns defeitos dos brusileiros cru nilo saber separur u
linhn<'<>ntunistu dulinhu sociulistu democr:\tica. Muitu gente eonfun·
ti~ i'<lrlllle n jHllj'rill Purtido Comunista fez questilo de confundir,
umn vct que ele se chumu u pfilriu do sociullsmo. Verifica-se hoje,
l"'r c\cntplo, com o <lttc estt\ ocorrendo cm Portugul, 11 garantiu, tal·
vc1., de que l'nrlugul nnolcnhu. ou regredido u umn ditttduru de direi·

tu ou sido empolgado por uma dituduru de esquerda:. estA ~a prescn·
çu de uma massa forte de clcitorc.s que seguem o Partido Socialista
Português, que é um partido pluralista, que é um partido, portanto,
democrdtico. E ele, junto com o partido francês c. o partido espanhol
-.se nilo me engano.;_ denunciaram, inclusive, aquilo que pareceria
para nós, da nossu geração, uma aberração há lO anos, que era a dita·,·
dura do proletariudo passando a não ser mais o dogma c o itinerário
obrigatório pura a construção do Socialismo. · .,
.•.... ,•"
Deste Socialismo nilo m~ arrceeio de modo algúm, ti este que
está rio 'livro A Tentação Tota1114rla, de Jean-François Rcvci,' muito
bem escrito, ·
··
Sabe-se, 'portanto, que o Governo, cm 1969, f.Z largo uso do·
Decreto-Lei n• 477, abrangendo estudantes; professores c, talvez; até·
funcionários.
·
'·
·Em novembro de 1969, tive a honra de suceder ao Ministro
Tarso Outra:· Sabemos que se trata de uma figura profundamente .
boa - c cu me sinto avontade para clogiâ-lo ainda na sua âuséncia
- como formação humana, horncni incapaz de utilizar processos.
opressivos c tirânicos. Mas coube a S. ·Ex• o cumprimento de um
dever, que foi separar o protesto dcmocrâtico do protesto a serviço
da luta armada, da guma revolucionária. ·
·
O Sr~ Nelson Carnelro(MOB- RJ)- Permite V. E~• um apar~

te?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço,
com prazer, o nobre Scnador·Nclson Carneiro. ·
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- V. Extfaz. uma rcfc·
rência geral a todos que foram aléançados pelo 477 antes que V. Ex• ·
assumisse a Pasta da Educação. Quero·fazcr uma rcssalva.·Surprc..
endentementc, foi atingido pelo 477, cm.Bclo Horizonte, o Professor
Gerson Boson, homem da primeira qualidade, Reitor da Univcrsidn·
de. Até hoje, nem.os que o conhecem sabem o porquê dessa punição.
Ele não era comunista, nunca o foi, não teve nenhuma ligação .nem
condescendência com os cómunistas.Ao menos esse caso posso citar
a V. Ex• como uma gravíssima. injustiçá cometida.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA) _;Aceito o
testemunho de V. Ex•,. nobre Senador Nelson Carneiro. Natu·
ralinente, o nobre ·senaclor Tarso Outra poderia lbc dar alguma
informação complementar.· Eu; critrcianto, desde ·logo devo reconhecer, com a maior honestidade·;... como digo mais tarde, cm rela·
ção ao próprio 477;- que cm toda solução de força hâ o perigo de .
·urbltrio conduzir ao equivoco c à injustiça. O que não quer dizer,
entretanto, que todas as aplicações do 477, durante o perlodo cm que
o Ministro Tarso Outra exerceu com brilho ·a Pasta da Educação,
tivessem sido constituldas de justiça, ncnt V, Ex• disse isso. '
Em novembro de 1969, tive a honra de suceder ao Ministro
Tarso Outra. JA no meu discurso de posse declarava:·

a

e

"Quanto à liberdade de câtcdra, dcfcndê·ia·ci. dispo·
sitivo constitucional. Nilo• aceito a estratégia do medo, nem a
cultura pré-moldada c consentida,. pois c~ta· consentida sacri·
fica a liberdade de criação c a pré-moldada esmaga a cansei·
ênciu."
Concomitantemente, dizia que não toleraria que se confundisse
a liberdade de cátedra com livre catequização de um auditório. cati·
vo, para o comunismo.
.
Tinha cu menos de um mês de Ministro - c agora entro na
parte documental do meu discursso -quando recebi do Sr. Secre·
lúrio-Gerul do Conselho de Segurança Nacional, um Aviso,. dccor·
rente de uma Exposição de Motivos que tinha tomado o n• 400, data·
da de 28 de novembro de 1969 - cu tinha, portanto, vinte c cinco
dias de Ministro- aprovudit pelo Senhor Presidente da República c
enviada ao Sr. Ministro da Educaçilo c ao Sr. Ministro da Justiça,
onde se dizia que o Decreto-Lei n• 477 estA cumprindo plenamente as
suus finalidades de comblttcr a subv~rsno nn Arca estudantil c no
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Educação.
.
Parece, pois, inconveniente a reformulação da pol!tica até agora
mantida pelos Governos da Revolução, pela qual não se têm concc·
dido anistia nem procedido à rcvisi!o de punições impostas pela prâti·
ca de ilícitos pol!ticosprcvlstos no referido Dccrcto-Lé:i:Em seguida
se recomendava aos Ministros de ambas as Pastas que não dessem
sequer curso aos recursos· apresentados, desde que as pessoas tivcs·
semsidopunidaspcloAI-S.ou.pelo477. . , ,
...
, A Revolução reafirmava, dcstartc, a sua. disposição 'de, não rever
os atos originados no Decreto-Lei n• 477, cuja sistcmâtica de utili·
zaçilo estava regulada pela Portaria n• 149-A, de 28 de márÇci de 69,
baixada pelo Ministro .Tarso Outra. Passarei também·àTaquigràfia.
Foi a primeira Portaria que regulamentou a apliéaçiio do 477.
Ninguém ignora que, à data da expedição do Aviso do Sr. Secre·
túrio-Oeral do Conselho de SegurànÇa Nacional:- a que me referiu guerrilha urbana, marcadu pela atuaçilo dos terroristas, jã era
intensa c ainda iria crescer por dois anos, envolvendo, na maioria,
estudantes universitários,
O General Murici, que craChcfc do Estado Maior. do Exército
Brasileiro, fez uma 'declaração que vejo agora reproduzida no livro
do escritor Hélio Silva como scnoo minha, quando na verdade cu
estava citando o General Murici, Dizia ele que 80% doncrroristas
presos cm 1971 pertenciam· às universidades brasileiras e, mais de
70% desse conjunto estudavam Ciências Sociais. E agora cu. me vejo
como sendo o autor da frase, no livro do historiador Hélio Silva.

Em janeiro de 1970, tendo apenas pouco·mais de três meses de
gestiio, cheguei a classificur o referido Decreto-Lei como druconia·
no. c assim me expressei, na Escola. de. Comando. c Estado· Maior da
~eronãuticn, cm co~fcrência. que foi posteriormente publicada. na
integra cm A.Defesa Nacional, revista de circulação praticamente rcs·
trita à ãrca militar:
·
"Com .respeito 'ao Decreto-Lei n• ·477/69, nele se •con·
· ', ;,têm, éomo inevitável nas soluções de força; méritos ·c perigos·
'virtuais" -como hti pouco.sulientnva o nobre ·Sr. Senador
Nelson Carneiro - "que ficam nu exclusiva dependência de
uma aplicuciio judiciosa, isenta de paixilcs,justu ênlim".
"Os nossos regulamentos disciplinares dus Forças Arma·
, ·das, que tem suus raí1.cs multisseculures no Código do Conde
, de Lippe, nilo suo tiio severos, Ao contrário 'do Decreto-Lei
n• 477, consagram a diferença entre crimes •. transgressões.
cria.ndo para estas uma variaçiio· gradual bastante ampla.
com vistas à aplicação da sanção disciplinar,"
·
De rc.~to, oDecreto· Lei envolve numa mesma c severíssima penu, faltas· de natureza .·vária, algumas delas de nítida
qualidade: de indisciplina· escolar e não de idcntincução
subvcrsiY·u·.·~

.. Paralelamente tratava, no meu entender com-generosidade, de
faltas da seguinte natureza: SeqUestro de. um reitor ou seqUestro de.
uma autoridade universitária, caso em que, me parece, caberia puni·
çàomuitc mais grave.
A 12 de dezembro de 1969,- portanto, ·um ·mês c pouco de
Chamei, portanto, esse decreto de draconiano na minha própria
Ministro...,. recebi uma carta manuscrita, que me comoveu, de um área, Pouco depois,• falando aos jornalistas da. Revista. Realidade -,
estudante que fora. punido pelo Decreto-Lei n• 477 cm julho de basta ver o número de março de: 1970;·:...tuchci o Decreto· Lei n• 477.
1969. Talvez estivesse nos casos a que se referiu o Senador Nelson· de"lei de Newton dcpravndn", pela mesma razilo que havia exposto
Carneiro. Pedia a sua rcmatrícula no Curso de Biologia da Univcrsi· c defendido perante os militurcs da Aeronáutica, ao mereferir i1 gru·
dadc de Brasflia.· Paupérrimo, era o primeiro aluno, dessa duuçiio du pena. H;i aqui alguns militares de origem, que sabem que
Universidade, nesse Curso.
"' transgressões da vida militar. são. obrigutoriamcnte ~lllssifii:t~dus
Ouvi o aluai Reitor, que me encaminhou o próprio estudante. em leves, médias e gmvcs: Niio pode haver, por exemplo, u'ma·puni·
Em seguida consultei a minha Consultaria Jurídica, que me declarou cilo de prisiio computivcl com uma transgressão leve, como não pode
que cu niio tinha como rever, como Ministro de Estado, essas huver uma punição de advcrtõncia .vcrhal pura .a prl1ticu de
transgn:ssüo gruvc.
posições.
Cheguei at~ - c digo isto. com a maior tranqUilidade, nesta
·O curioso. é que, naquela ~poca, enfrentava incompreensões de
Casa, c pela primeira vez estou revelando - a admitir c a sugerir a certas áreas ultra-scnsfvcis à questão de segurança interna c que
revogação do Decreto-Lei n• 477, porque me considerava capaz de temiam desejasse cu, talvez por uma suposta ambição poUticu, que
enfrentar a onda subversiva, apoiado nos regimentos comuns das me emprestavam. eliminar. um instrumento. que, .no entender deles,
escolas, que prcvccm penas até mais duras, como, por exemplo, a da
era essencial à ordem c à disciplina na .Universidade c nas escolas cm
expulsão do aluno, que i: mais grave que a aplicação do 477, que cor·
geral. isso hã seis anos. Hoje, enfrento os 'que, a;lítulo de se idcnti·
responde a uma suspensão por três anos, com gar~ntia d
ficarem com o liberalismo, fazem do Dccrcto·Lci n• 477, geralmente
sem jamais o haverem lido, a bêle nolre da educação brasileira. repe·
rematricula.
Reconheço, hoje, que seria medida imprudente, quando a tindo chavões cm que são usuais os pannctos ainda .hoje distribufdos
propus: Estávamos no auge do crescimento do processo terrorista. pelo Partido Comunista.
. ,·.'
. .
Não havia condições, àquela l:poca, para a derrogação do diploma le·
Assim como ontem, hoje também nlio me'deixo intimidar pcl11s
gal referido, A área estudantil, como hã pouco evidenciei, era, ainda,
rcaçõcs injustas c malévolas.
../
·
aquela preferentemente buscada pelos agitadores. Era a Açilo Popu·
Visando a corrigir um dos aspectos criticados, assinei Exposição
lar Marxista-Leninista, eram as diferentes facções do PC chamadas de Motivos encuminhada pelo Presidente Mi:dici 11 Consultaria·
dissidência desta ou daquela natureza, a que me referi ainda hã pau· Geral da República, do que resultou a aprovação do Parecer 1-049,
co- Dissidcncia da Guanabara, Dissidência de Nitcrói, Dissidência de 2 de julho de 1970, publicado no Diãrio Oficial de 21 do mesmo
Leninista do Rio Grande do Sul.
mês- que aqui se encontra e que passo também ii Tnquigrafiu - c
A participação de estudantes comunistas da Guanabara, no se· cm cujo item 4 dizia o douto Consultor:
qUcstro do Embaixador Elbrick, por si só, foi um cabal empecilho às
minhas intenções.
......................................................................................
Isto nada obstante, nilo me conformava com dois aspectos da
4. Ora, susceptrvcl de revisão ministcriul, quundu bcné·
lcgislaçilo: um, a sua inncxibilidadc, atribuindo uma só c llniea pcnu
fica (não indiciação, desclassificação do delito, absolvição ou
para um variado elenco de infraçõcs, c, outro, o fato de ao Ministro
inexistência da infruçilo investigada) não se pode negar cssu
de Estado só caber recurso obrigatório cm caso de absolvição do
possibilidade rcvisional, qunndo a decisllo for contrâria."
indiciado. Movido por essa inconformação, cu faria críticas pllblicas
u tais inconveniências. Nilo as fiz entre quatro paredes.
Eu me queixava de que ao Ministro só cabiu o direito de punir c
Num debate com o Ilustre Senúdor Marcos Freire, tive oportuni· nilo o de absolver. E o Presidente Ml:dicl, uo encaminhar Isto uo
dudc de mostrar atb a Revista A Defesa Nacional, em que essa critica Procurador·Ocral da Rcp~blica, deu-me a garantiu de poder fuzer
com que o Ministério da Educação, na pessoa do Ministro, fosse,
é repetida,
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veremos a grande vantagem que isso trouxe para a normalidade da
vida administrativa c para o impedimento de injustiças.
Ademais, um 'ilustre Consultor Jurldlco,'comentando' o que
denominou , de. "aspectos· positivos· do· Dccrcto·Lci n• 177",
salientava que um desses aspectos consistia cín.quc "as penas prc·
vistas restringem-se ao àfastaincnto temporário do perturbador da
ordem, do ambiente estudantil, nilo incluindo a privação de sua libcr·
dade · social c asscgurando·SC·Ihc a matricula após os 3. anos de
suspensão, o que não ocorre, por exemplo, nos casos de trancamento
de matriCula", E assim ·conclula:·. ·~Longe ·de ser um Ordenamento
Legal. de.força, contra o estudante, como argumentam aqueles que
pretendem, dcrrogâ-lo,: constitui-se .o . Decreto~ Lei n• ..477 ,num
instrumento punitivo brando, que .transforma cm simples "infrações
-disciplinares" delitos:capitulados. como crimes, , tanto .no .. Código
Penal, como na Lei de Scgurançá Nacional. E cu me arriscaria,
como "jurista do Rcalcngo", a dizer, também, até no Código Civil, c
·'até: mais, brando do que. simples. regimentos internos dos cstabelc·
chnentos de ensillo qucprcvécm, inclusive, a, pena de expulsão.
Os que pugnam por sua extinção não se aperceberam de que, se
o conseguirem, irão eliminar a possibilidade de se punir, com ilfas,taminto tctÍÍporârio, os 'estudantes que coineicrem delitos cnqúadrá·
VciSncst~'DCcr'Ct~ .. Lci''.,. · .·. : ·· · ·.
· :
·.
Há pouco tempo, o próprio Presidente Ernesto Gciscl dizia isso,
éxat'arncnte, a cstudantes'gaúchos que lhe pediam a dcrrogaçilo do
Dccrcto·Lci n• 477: El.-ainda dizia: "O 477 é mais brando do que
climinú·lo, c climinando·o submctcr'o subversivo às penas da Lei de
Segurança Nacional, que, vilo_'rcrrctcar ,o indiciado. c :culpado pelo
resto du sua vida':. .
~
. , . .· , . ,
,Ainda cm 1970, cm, carta .de. n• 3.406 (lO de novembro) que
enderecei no .Presidente Médici, que passo à taquigrafia, depois de
amplo debate realizado durante .três dias sucessivos, no auditório do
MEC, no .Rio, com lideranças estudantis da Guanabara,. para dis·
cutir o 477, reforma universitâria c.todos os assuntos univcrsitârios,
cu assim me expressava: .·
· 'O nosso esforço tem sido muito simples de compreender:
''riiio.accitamos que se puna um estudante indisciplinado, apli·
cando·lhc CÍ Decreto· Lei n• 477. Para a sua punição· exigimos
que !!'autoridade própriaüsc a'sánçilo'disciplinar .capitulada
no 'regimento da unidade cséolar. Vale 'dizer; não queremos
de' nenhum modo que o Governo de Vossa Excelência seja
·manchado pela aplicaçüo indiscriminada ,·c arbitrâriii do
Decreto-Lei n• 477,'já que a conccituaçüo de sllbvcrsüo, de
nuturczá 'por vezes subjctiva, permite' um' vasto cum'po de
cquívocos .. A partir do momento, porém, cm que .a açüo do
cstudimte, ou do professor, 'caracteriza a súbvcrsiio, o inci·
' lamento Íl uçiio de força etc;, niio temos dúvida cm rccomcn·
dar. a·riplicaçuo da sançãodo Decreto-Lei n• 477 c homo lo·
gJr a decisão do cscaliio inferior.
'
Achamos que, quando houver oportunidade, segundo o
único critério de Vossa Excelência, seria de toda u convcniên·
cia reformular o Decreto-Lei n•477, de sorte u:
-estabelecer gradação de pena, cm consonância com a
gradaçüo du fultu;
- assegurar amplo direito de defesa, pura prevenir o
urbftrio do julgador;
·
·- utualizur u puniçi\o com reluçüo a seqUestro, alteradu
com u figura da pena de morte, enquanto no Decreto-Lei n•
477, neste caso extremamente benigno, prevê a suspensão por
3 anos, quando deveria ser, sem dúvida, a da imediata climi·
naçüo do estabelecimento escolar c de qualquer outro.
Sustento, ainda uma vez, que, durante todo o Governo do
Presidente Mi:diei, resgutci essas palavras que lhe escrevi. Nüo dei·
xci. tanto quanto a minha consciência por isso possa responder, que

se manchasse a aplicaçüo do Decreto-Lei 477 com. uma injustiça que
uós conhecêssemos como .tal,
O Decreto-Lei n• 477 só foi apiÍcudo sobre estudantes, c dois
professores, comprovadumcntc u serviço de facções clandestinas dos
vários movimentos comunistas; especialmente os devotados ils moda·
!idades diversas de guerra revolucionãriu, c envolvendo c desde. que
envolvesse os estabelecimentos de ensino a que pertenciam, nas infra·
ções praticadas.
·
. Um , desses professores i:ra. professor .:!c . Arquit~tura na
Universidade de Brasília, Quando. foi instaurado o inquérito· para
aplicação do Dccrcto·Lci,jã ele havia fugido,,Rcspondcu.como rcvel
c foi pura a Suécia, de onde era originário. ,
· O outro · professor _; talvez a Bancada de· Goiás, aqui
representada apenas pelo meu amigo, o eminente Senador Benedito
Ferreira, conheça com à nome de Oriestc Gomes· -·'era membro
militante dcfacçüo clandestina de PC. ··
·

.·

O número d,c absolvições c desqualificações cxprcs~à o z~lo com
que se houvc.o Ministério da Educaçilo, para evitar essas injustiças a
que me referi c as aplicações que ni!ofossem, de fato, uma resposta à
uçi!o nitidamente subversiva. Aqui trouxe, Sr.. Presidente, Srs. Sena·
dores, o resultado dessas aplicações. Antes gostaria de mostrar como
o Partido Comunista, ele mesmo, se inquietou com a abertura
proporcionada por nós cm 1970,,parà discussão 'com os estudantes.
Combinamos fazé·l~ dentro· do. auditório do MEC, Em scguida,o
auditório ficou repleto durante três dias, os dois primeiros dias,dirigi·
·da a rcuniüo pelo meu então Secretário-Geral, Coronel Mauro da
Costa Rodrigues, que vinha do Projeto Rondon, c no terceiro dia, ou
noitc;dirctamcntc dirigido por mim.
t:ssc jornal, cham~do Jornal dos Estudantes, que diz.' qu~ tinha
uma tiragem de 20 mil exemplares no Estado' da Guanabara, afirma·
va: "Todos ao Simpósio, Passarinho ·vai a todas as sessões": "477:
opinilio c texto" c cm seguida, no seu interior, desancava o Decreto·
Lei 477. Entretanto c apesar dessa posição do jornal dos estudantes
da Guanúbara, aqui está um panfleto que todos os estudante me leva·
ram na ocasião:
"Proposta da Chap~ Unidade c Luta.
Avizinhá-se o engodo de 15 de novembro; "Em face da
onda repressora que se abate ainda' sobre os cstudimtcs; .."
Jú era 15 de novembro de 1970. Há, então o~ sloa~ns:,
"Abaixo o simpósio cleitorciro; abaixo o pclcguismo cm
nosso meio; pela unidade na luta por nossos direitos," :
Era a facçiio comunista resistente não ac~itundo que os estudun·
tcs da Guunubura fossem debater com o Ministro o próprio Decreto·
Lei n•477. Guardo, ainda, uma lembrança; que foi uma das minhas
comoções nessa noite, esse bilhete que recebi de um estudante que
nuncu mais vi:
Rio, 6·11·60.
Sr. Ministro:
Todos os presentes sentem imensamente a importdncia dcs·
te Simpósio. Creia-me: ele(: um inicio de um grande proccs·
so, uma possibilidade, um horizonte novo, uma grande
esperança.
Vamos perpetuá-lo, Sr. Ministro. Vamos dar·lhe uma ·'
cxisti:nciu regular. Iniciar uma tradiçüo que se renovará to·
dos os anos entre as autoridades da Educação c os estudun·
tes, utravi:s de seus representantes legais,
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niio t~rmos um F~stivul du Educação? (n) Carlos Roberto
-Universidade Estadual da Guanabara. Um estudante e
um brasileiro,"
Foi um dos pichados de ser pclcgo, por ter tido a éorngcm de ir
lú dehutcr com um Ministro o Decreto-Lei n• 477, Fica mostrada a
intolerüncia,
Aqui ~stú à disposição du Taquigrafia, Sr. Presidente, d'ado que
r~cebi ultimamente, du Divisão de Segurança c Informações do

próprio Ministério du Educação, c que modifica, ligeiramente, alguns números que jli dei, c c~plico porque, Referi-me a 38 aplicações
que Linha feito nos quatro anos de Governo do Presidente Médici,
até a encerramento do uno de 1973. Mas houvera, na Universidade
do Espírito Santo, problema grave de subvcrsào. O Reitor mandou
instaurar um inquérito, pura apuração de responsabilidade c npliea·
çiio do 477. Seriam dezoito-pessoas que deveriam ser responsabiliza·
das. Antes que o meu sucessor assumisse, mandéi que se acelerasse o
processo, para que não deixasse um só processo pendente. E dei ns
decisô~s que ~ntcndi que minha responsabilidade me obrigava a dar.
O resultado: ~m 1970, 5 aplicações (num universo de estudantes, naqu~la altura, de quase quatrocentos mil estudantes) c 45 desqualifica·
ções:· em 71 - 6 aplicações c 13 desqualificações: cm 72, 17 aplicações c 14 desqualificações; cm 73, devido no caso do Espirita Santo,
19 aplicações c 9 desqualificações; cm 74, I aplicação contra 38
desqualificações. Parte de 19 aplicaÇões do uno de 73 refere-se ao
episódio do Espírito Santo. Total, cm quatro anos c três meses, 199
ubsol ~ições c 48 punições.
Jú aqui uma. vez recebi o testemunho do Senador Virgílio Tá·
voru e, de outrn. do meu eminente colega Senador Luiz Cavalcante,
sobre casos, um no Ceará c outro cm Alagoas, cm que os estudantes
tinham sido absolvidos por decisão pessoal do Ministro.
De outra l'eitu. disse-me o nobre Sr.nador pelo Rio Grande do
Sul, Puulo Rrossurd, que lastimo não ver neste recinto, que tinha pc·
lo menos, nessa relação, um caso cm que- c me provaria - teria ha·
vido injustiça. Há um uno e seis meses estou esperando que esse caso
me scju revelado.
. Ainda hâ pouco, quando vimos esse mestre de democracia brasi·
lcira, que é Nelson Carneiro; lembrar-se de um episódio que S. Ex•
reputa injusto, foi buscá-lo cm 69, mas não entre .70 c 74. E como se
sabe que de 74 até aqui não mais se aplicou o.477, portanto, posso
falar que, desde a presença do Presidente M~dici' até hoje, as apli·
cações foram feitas sobre pessoas que na maioria- devo dizer aqui
nesta Casa - pertenciam à AP Marxista Leninista (APML). A
grande maioria desses punidos pertencia à AP Marxista Leninista
que depois, inclusive, foi praticamente desbaratada.
Bem compreendo, Sr. Presidente c Srs, Senadores, que haja
pessoas forradas de excelentes intenções, dispostas a combater o De·
crcto-Lci n9477, mesmo sem conhecê-lo.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- V, Ex• me permite
um aparte, nobre Senador?
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço o
nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Reitero, aqui, nesta
oportunidade, o meu aparte anterior, O Estudante Petrarca Ca·
lhciro~ Correia de Melo, filho do nosso camarada da Reserva do
E~l:rcito, Tenente-Coronel José Correia de Melo, fora afastado das
lides estudantis e ameaçado de expulsão sob o prctcxtÕ de incidência
ao 477. Posteriormente livrou-se da acusação que lhe pesava, graças
à interferência do então Ministro Jarbus Passarinho. E, se V. Ex• me
permite, nobre colega, desejaria estender um pouco. mais este aparte,
pura lembrar um episódio hislórlco, Antes, quero dizer, com toda u
sinceridade, que preferiria que não houvesse 477. Esse 477 causa um
dano tão grande uo nosso Partido, que preferiria que ele não 'c~istisse.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se V.
me permite o contra-aparte,. ..

E~t

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)~ Pois não,
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... salvou
um aspecto de que poucos se dão canta,· Lcia·sc. quantas mortes
houve na França. Eu fui saber, através .da entrevista de- Oriana
'Falluci, quantas mortes houve no México; o jornal de' hoje mostra as
morCi:s havidas na Colómbia, c os jornais de alguns dias mostram
mortes de estudantes havidas na Venezuela. Eu me pergunto às vezes
·-cu que tive, como V, ,Ex• vê, a coragem de, num momcnto·cm que
ninguém se lembrava de ter essa audácia, cu que tive-a coragem, a
·idi:in de pedir atê a derrogação desse decreto- cu me pergunto hoje, ·
nobre Senador, se ele não terá evitado que várias mortes se tenham
dado neste Pais, ainda que aparentemente seja um instrumento vio·
lento?
'
Ouço V. Ex• com prazer. Digo-lhe apenas que tenho cxatn·
mente aqui o processo do aluno Petrarca Calhciros Correia de Melo,
a que V; Ex• se referiu, c com o despacho que dei, c V. Ex• a ele
tambémjâ fez referência·~ outra oponunidadc.
O Sr. Lulz Ca~alcante CARENA,- AL) - O episódio não é
lembrado por mim ago.ra, para justificar açilo,do Ministro Jarbas
Passarinho, mesmo porque a paternidade do_ Projcio· _não é -de
V, Ext, todos o sabemos. V,, Ext apcnas.dcfcndc alguns casos c~·
Iremos onde o 477 foi aplicado c~m.propricdade, mas V, E~• dé um
modo geral o renega, também. Mas, quero lembrar .. , ,

a

O SR; JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)-" Permita·
me V, Ex•,justa'11cntc para ilustrar a sua tese. Também certa feita o
nobre Senador Paulo Brossard sc·admirou profundamente que cu ti·
vcssc falado nu coragem de um reitor que absolvera dois estudantes.
f; evidente que é um tipo de coragem moral. Eram dois estudantes da
Universidade dc.Santn Maria, participantes do grupo dissidente Lc·
ninista, em guerra revolucionária, na cidade de Porto Alegre. Presos,
submetidos a processo junto à Auditoria Militar c automaticamente
denunciados ii sua Universidade de origem, o reitor abriu inquérito c
concluiu que os estudantes não tinham envolvido a Universidade de
Santa Maria cm nenhuma atividade subversiva. E cu lhe disse por te·
lefone: "Sr. Reitor, não sei qual vai ser a sua decisão, mas a minha,
se esse processo subir a mim, será desqualificar a uplicação, Não
cabe o 477, porque eles praticaram' o seu il!cito penal enquanto ci·
dfidàos, c não enquanto estudantes". E esse reitor absolveu os estudantes que estavam sendo processados pela Auditoria Militar.
f; evidente que isso causá preocupações a determinadas áreas de
segurança, que podem admitir que o reitor. estaria tendo um tipo de
benevolência exagerada c indevida.
.Foi nesse tom c por essa razão que cu me referi à coragem moral
do reitor, que lçuvci num telegrama que lhe passei cm seguida, para
caracterizar que o 477 só devia ser aplicado cxatamcntc como res·
posta à agressiio à segurança do Estado.
Desculpe· me interrompê-lo.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- Não há o que dcscul·
par. O episódio cu o relembro aqui à guisa de consolo a V, Ex• Um
consolo, alids, desnc~cssário, porque, como sabemos, V, E~• não é o
pai du criança, Mas um consolo pelos respingos com que se procura
atingir injustamente o eminente colega. Quero lembrar que, cm 1901,
o então Ministro da Justiça- Ministério ao qual estavam ufctos os
negócios da Educação - Epitticio Pessoa .entendeu de abolir u fre·
qUênciu livre c torná-la obrigatória. Quase que houve uma ver·
dudeiru guerra neste Pais. Foi um movimento generalizado, não só
no ümbito estudantil como no Congresso, onde o defensor du frc·
qUênciu livre cru o maior de todos nós, parlamentares- Rui Bar·
!Josa. Pois bem, tal foi a celeuma, tal foi a dificuldade com que se de·
frontou Cumpos Sulcs, o então Presidente do República, que ele não
teve outro recurso senão afastar o seu Ministro da Justiça,
nomeando-o para o Supremo Tribunal Federal c confiando a Pustn a
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quem, hoje em dia, defenderia a freqUência livre? Com isso, quero
dizer, eminente colega, como .somos, os homens públicos, iné:om·
precndidos cm todos os tempos. Este, o meu aparte,
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço
a V, Ex• c complemento, se V, Ex• me permite, dizendo que, talvez,
nós, os. homens públicos, somos as criaturas menos defendidas de
quulqué:r. tipo de atividadc: Somos expostos às incompreensões,
somos éxpostos aos periódicos, às caricaturas. Lembro-me que certa
feita; mim 'programa de telcvisilo.em Silo Paulo, um jornalista me
perguntou:.... "Agoraque Sr: nilo é mais Ministro, cu lhe pergunto:
o Sr. ainda criaria à 477?" Disse-lhe: então, vamos fazer um jogo de
televisilo, Houve. um programa que era chamado "0 Céu é o
Limite'\ Você aceita simular um programa desse tipo? E ch:'disse:
aceito. Primeira pergunta: ·,oc quando é o Decreto-Lei n• 477?" Por
. sorte, minha, ojornalista sabia, o que é raro, muito poucos sabem.
Ele' disse: "De fevereiro de'l969, a data nilô sei", Ao que lhe.rcdar·
gui, "não me. interessa a data, porque não tenho pretensões· de competir com o OmarCárdoso·c.nilo quero saber qual era a posição relativa dos astros nesse dia, mas me interessa o mês c o ano :...:.reverei rode 1969", Pcrfcitamcntc.ccrto. Scgundapcigunta: "Qucni era o
Presidente da República?" Ele não titubeou c respondeu: "Era o
l'v!urcchàl Costa c Silva", Perfeitamente. certo. Última ,pergunta.
Tudo ou nada?Aceita?.Ao que me respondeu: "Aceito", "Quem era
o Ministro,do Trabalho do-Presidente Costa e Silva?'~ E ele tentou
corrigir:nie: "Nilo, da Educação". Eu insisti, "do Trabalho?" Só ai
ele percebeu· àonde eií queriac!Íegar e disse: "A h... era V.' Ex•"
Então lhe disse: "Se eu era o Ministro do Trabalho, a sua pergunta
não tem cabimento, porque o Ministro do Trabalho nilo edita um de·
creto na área da Educação". E calci'me·.

o

A grande maioria não conhece o Decreto-Lei n• 477.
Há dias um nobre deputado estadual pelo MDB, muito ardoroso, na televisão de São Paulo, dispunha do 477 cm mãos e o
desancava, como sempre. O 477, como disse, é o bci de Túnis. Então,
podemos desancar. E cu disse: jâ que V, Ex• tem o decreto, dê-mo,
por favor, cu não o tenho. Jâ que esse decreto é tão aberrantemcnte
obsceno, porque chega a ser obsceno, pelo tipo de acusações que lhe
fazem, entilo . vou aderir. a V, Ex• Vamos fazer o Decreto~ Lei
n• 774, que é o'~nti-477. Apanhei o papel, c li este disparate: ·
"Decreto-Lei n• 774.
Nilo define infraçõcs disciplinares.
O· Presidente da· República, usando das atribuições que
lhe confere, decreta:
Onde está escrito "é proibido" passa-se a dizer "fica
autorizado", ·
·· · ·
Entilo, ficou o seguinte:
' '"Art. 1• -Fica autorizado o· professor, aluno ou
funcionário a:
I - Aliciar ou incitar a deflagração de movimento que
tenha por finalidade a paralisação de atividadc escolar ou
· participe desse movimento,
11 -Atentar contra pessoas ou bens, tanto em prédio
ou instaluçilo de qualquer · natureza, dentro do
.estabelecimento ou fora dele.
111 - Pruticur atas destinados à organização de movi·
mentos subversivos.
IV- Conduzir ou realizar, confeccionar ou imprimir,
ter em depósito ou distribuir material subversivo.
V - SeqUestrar ou manter cm cdrccre privado reitor,
diretor, membro de corpo docente, funcionAria ou emprega·
do de estubclecimento de ensino, agente de autoridade ou
uluno:

VI - Usar dependência ou recinto escolar para fins de
subversão ou de libidinagem."

Então, se deu o tableau, porque se verificou que os seis Incisos
que o Decreto;Lci n• 477:proibia nenhum deles impedia a átividade
normal do estudante, aquilo· que queremos: que ele realmente lute
pela sua afirmação, lute pelos princípios dcmocrãticos, lute pela·
liberdade de critica.
O Decreto-Lei n• 477 estava impedindo, c garanto que só foi
utilizudo ·nesse sentido, ·a· utilização da universidade como campo
sagrado para a prdticu da subversão.
··
Sr. Presidente, vou concluir. Agradeço a V, .Ex•.,.
· "
O Sr. Helvídlo Nunes (AIÚNA ,..:PI):- Permite V, Ex• uimi
rápidu intcrve~Çiio?
·
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Com per·
missão' do Sr; Presidente, ouço o nobre Senador Helvídio Nunes,· ,
O Sr. H~lvídi~ Nun~ (ARENA- PI)- Nobre Senado~ Jarbas
Passarinho, apesar da ,râpida justificação contida, na parte
preambular do seu discurso, redime-se .V •. Ex•, na tarde de hoje, de
uma omissão, ilata venia, injustificável . .Vário~ c grandcssilo os méri·
tos do discurso de V, Ex•, mas, se outros nilo existissem, bastaria,
para justificar a presença de V. Ex• na tribuna, na taidc de hojc;.quc
se diga que a partir deste pronunciamento qualquér noticia, qual·
quer crítica que scfaça ao Decreto-Lei n• 477 tem que ser precedida
de exame profundo do discurso-depoimento de V•. Ex•. ·
· ·
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA).- Agradeço
a V, Ex•, nobre Senador Helvídio Nunes,
·
E digo que jd -ouvi.crfticas, aqui, .fundamentadas, se nilo·me
engano uma do nobre Senador Nelson Carneiro,· em que me deu a
honra até de'mc utilizar como fundamento de sua crítica quando
propós a revogação do decreto,· Outra· do nobre Líder do MDB,
Senador Franco Montoro, quando salientou a exigUidade dc.-prazo;
Com todas estas·críticas cu afino. Por exemplo,. vinte dias é pouco
para que se possa chegar a conclusões tilo graves, Mas dizer- como
se diz;,.. que o Decreto-Lei n• 477 nilo dâ direito de defesa, é faltar à
verdade. O AI-S nilo dli; o Decreto-Lei n• 477 dá, Apenas restringe
o prazo de defesa, como o 'de acusação, a quarenta e oito horas.
· Então, é, no Direito Processual, quc·sc inova, de uma maneira
que pode ser prejudicial e, naturalmente; ofende a consciencia de
todos os juristas, ..•
O Sr. Benedito Ferreira .(ARENA- GO) - Permite V, Ex•
'uma última observação?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - . ; : por·
que se truta de medida que é classificada no elenco das medidas 'de
cxccçilo.
· · ' '
·
· ·
·
·
·'
Ouço V, Ex•, Senador Benedit_o Ferreira.
O Sr. Benedllo Ferreira (ARENA- GO).....; Jâ interferi muitas
vezes. No entanto, para fazer justiça c para que conste· dos Anais, é
necessário o meu dcpóimcnto.' Quando V, Ex• esclarece que no
Decreto-Leio• 477 havia direito de defesa --e há direito.dc defesahavia também; na época de V: Ex• no Ministério, •um judicadór
mais do que responsável e profundamente humáno: Ocorreram nu
Universidade Federal de Goiâs, na época cm que V, Ex• estava à
frente do Ministério,· atas de subversão, que envolviam diversos
concluintes de cursos e que fataímente cstariam'liquidados,-nilo fosse
-por que nilo dizer:-: o bom senso de judicador de V, Ex•· que,
examinando aqueles processos,' abriu os prazos; para que os estudantes elaborassem realmente suas defesas, De fato, ·teríamos muito a
lamentar em Goiás,· desde que muitos teriam sida atingidos. No cn·
tanto, V, Ex•, parcimoniosamente, liumanamcntc, propiciou a mui;
tos fizessem a sua defesa c a muitos foi concedida a 'isenção de culpa
daquilo que estavam sendo acusados,
·. . ·
.·
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA-"PA)- Agradeço
a V, Ex• Certa feita, a pedido meu, o nobre Senador Lâzaro Barbo·
za, cm debate com o Senador Paulo Drossard, deu este testemunho ..
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responsabilidade que eu, individualmente, tomara. Tardara-se de tal
modo a responsabilização de estudantes que estavam. envolvidos cm
Goiás, cxatumcntc com AP Marxista Leninista, que, quando chegou
0 resultado final par~ a nplicnçilo, faltavam dias para a formatura.
Dirigi·me a Goilis no dia da formatura •. Os estudantes tinham feito
recurso. Conhecia a ficha de cada um.Jnclusivetodos estavam sendo
processado·s, cm Brasília, na Auditoria Militar, por atividade
subversiva concretizada cm guerrilha urbana. E cu lhes disse: "A
Revolução nilo quer vingança, ela quer justiça. Entilo, não tem
cabimento que, n'o dia da formatura, cu aplique o Decreto~ Lei n• 477
sobre seis estudantes que estão sendo graduados, até porque o
fundamento do decreto é retirar da.universidade o elemento perturbador du ordem." Um deles, aliás, chamava-se ,Bcnito,, Bcnito
M<Jnteiro- gravo até, hoje- casado com uma moça, também como
eh: concluintc do curso de Medicina, chamada 'Dioni: Monteiro. E
cu 'ui nda rindo lhe perguntei: "De quem é o equfvoco?" Ele disse:
"Qual?" Eu disse: "De você se chamar Bcnito": Ele disse: "!;: de meu
ptLi, que ernfascista:".Essa foi a resposta que recebi no Universidade
de Goiás, E m~ndei que todos fossem buscar'a_s suas vestes talares c
éolusseni os gruus.
Mas, nilo estou aqui como quem está prestando depoim'ento, no
que ainda há pouco cu disse à imprensa, em tom de troça: "Assim
como depois da Revolução houve o IPM, se houver uma contrarevolução pode ser que.venha o MPI, e cu então tenha que depor."
Nllo se trata aqui de me defender, estou' mostrando uma posição
conscntiinea com uma linha revolucionária. evidente que esta linhu
revol ucion6ria pretende a defesa. do Estado, e seria suicida se. deixasse o Estado à mercê das agressões de minorias dissentidas, ti1o
disse"tidns que o. Partido Comuilista, . hoje chamado Partido
Comunista Brasileiro, passa a ser considerado por eles como um partido traidor do marxismo-leninismo, porque não adota a linha
revolucionária armada,
Vou concluir. Sr. Presidente, Acho que, de fato, deve estimularse a juventude à participnçiio, Se nos déssemos ao luxo de fazer uma
pesquisa do perfil deste Congresso, Sr. Presidente, provavelmente
\criamos a resposta a uma das. acusações infundadas no 477.
Vcrí~mos qual a par~icipaçi1o de jovens estudantes que são hoje
Deputados federais e até jovens estudantes que chegaram a Senudor
da República, porque enquanto eu era Ministro da Educação era
estudante de.Direito cm Goiás o nobre Senador por Goiás, hoje,
Lfuuro Barboza. Portanto, os jovens participaram da política,
participaram ntivanicnte contra o Governo, desgraçadamente para
mim, na Maioria,' contra, gostaria que fosse a favor, .mas .infeliz·
mente a Maioria fói contra, aqui destilaram vários Senadores, na
presente legislatura, dizendo que tinhain sido levados, pelos
estudantes, às suas gl(>rias maiores, Jovens Prefeitos ainda vimos
nqui -eis ali dois- do grupo paulista do Senador Franco Monloro _:e digo grupo paulista do Senador Franco Montoro correndo
0 risco de 1er tumbúm do grupo paulista do Senador Orestes Quúrcin,
tnas me parcct que neste caso é Franco Montoro- dois jovens, um
Prefeito de Americana e. um Deputado estadual. Um outro. rapaz,
com 22 anos de idade, foi Prefeito de Osusco,
Eniiio, u juventude nilo estâ, como um termo .que me pareceu
infeliz pura um intelectual que o proferiu, castrada. E serin um insul·
to ofender essa juventude de hoje.
.
o Senador Marcos Freire estreou, nestu Casa, lembrando os
episódios do sangue derramado em Pernambuco, e creio que jli era
ditadura, O uno de 1937, cu o vivi como estudante c lider estudantil
sccundarista, E não nos intimidou a policia: Saímos e apanhamos,
Entiio, marcamos a nossa presença, Seria possfvcl que agora, quando
temos um milhilo de estudantes universitários, qunse tri:s milhiles de
estudantes dn segundo grau, essu juventude é ucovarduda, nmor·
d>tçuda, tuncdrontndu, incapaz de rengir, porque pode hnver ulgui:m
que u umeuce com um funtnsrnu chomudo 477?
, Recuso ndmitir isso, porque acho que(: um insulto à dignidnde
d" próprin juventude brusilciru, Da mesmu maneirn como admito
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que o jovem deve ser atuante c assumir a sua responsabilidade,
porque acredito naquele velho ditado de um escritor inglês que dizia
que aquele que não for incendilirio aos 18 anos nilo tem condições de
ser um bom cnpitilo de bombeiro aos 30. preciso passnrmos.por
todas essas fases.
·
,
' Venho dos tempos' em 'que a ditadura no Brns.il era' a mais
tipicamente repressivn. Desabrochei minha juventude 'sob o império
do'EstadoNovo realmente fascista. Nem por isso os jovc~s de meu
tempo; ·que nilo, tinham. deputado, senador ou vereador pnniftilnr
por eles, porque simplesmente não existia eleiÇão na representaÇão
popular; deixaram-se amordaçnr,'Fomos à.ruo; Sofremos a repres·
silo violenta. Vimos ou soubemos de integralistas'i: comunistas torturados até à. morte. A literatura brasilcirà está cheia desses testemunhos. Mas nilo nos calamos; E não nos calamos até' que surgiu
outubro de 1945, sem falar nas pressões de rua, ,comandadas por'
estudantes; .. especialmente na Guanabara, . ,que compeliram o
Governo a mudar a sua inclinação pró' Eixo
favor de uma'inclinnçiio para as democracia's, 'na luta contra o nazi-fascismo,'. ·
·
Nilo insulto, portanto, como: disse, ajuventude atual; . ,.
.
Claro que o Decreto~Lei n• 477 incomoda os' que pretendem
go~àr dits franquias individuàis,' na escola, para usar os, estudantes
como massa de mánobra a 'serviço· da revolução comunista: Siio ·os
comunistas, í: evidente, os principais· interessados na eliminação da'
capacidade de resp.ostn' do Estado à ..agressão por eles dirigida.
Lcmbro:me de um·a respotn magnífica que deu o ·senador .Franco
Montoro a alguém· que lhe fez esta pergunta provocadora: "O
Senhor representa a .democracia cristã, cse o Senhor chegasse á' Pre·
si dente da República, com a democracia cristã, aceitaria a legalidade
do Partido' ·comunista?" Resposta· do nosso colega: "Em todos os
lugares onde a democracia cristã é Governo. o· Partido Comunista
existe legalmente, c em todos os lugares onde .o Partido Comunista 1:
Governo nilo existe democracia cristil ou qualquer outro partido,"
J;: evidente, fica longe de mim . afirmar . que, somente os
comunistas estilo contra o Decreto-Lei n• 477, o que seria um
absurdo. Hâ vãrios outros interesses em jogo, que fazem com que li·
berais, democratas sinceros engrossem n campanha .. Em grande
parte aqueles que o desconhecem, que só conhecem o Decreto· Lei
n• 477 pela sua caricatura e pelo seu estereótipo.

e

ém

Dou-me por satisfeito ao trazer aos meus ilustres pares a
·denúncia do mito, a que se referiu, cm larga fase do tem'po. a
imprensa brasileira, e a que se referiram os oradores brasileiros,
especialmente, de Oposição, c mesmo alguns do nosso Partido,
·
Mas, o curioso é que.recentc pesquisa, feita no Rio Grande do
Sul, provou que a grande maioria dos ouvidos não conhecia o
Decreto· lei n• 477, e aqueles que conheciam não .se mostravam
contra ele,
.. ,
Por muito tempo o mito foi -·c continua sendo.-.utilizndo
pura armar efeitos, não só pela Oposição como pelos inimigos. da
Revolução de 1964. Na verdade, solidarizar-se com os punidos passa
a ser paro mim algo de natureza grave, porque na medida cm, que nós
provemos que estes punidos estavam a serviço .de uma causa de
destruição da própria democracia, é solidarizar-se com o crime
contra a democracia. Nilo é defender aquilo que nós chamamos
generosamente de estudantada; nilo é defender aquilo que nós deve·
mos defender - insisto - a participação cfctiva dos jovens na
formuçilo de sun própria liderança.
Sei que o Decreto-Lei n• 477 gerou temores - e jli honesta·
mente admiti nesta Casa - mas para isso 1: que a segunda inst4ncin
surgiu como forma de coibir os erros e os cqufvocos.
Este mesmo caso, a que se referiu hli pouco o Senador por
Alagoas, era de um estudante que invadiu a casa de um professor, ·
armado de revólver, ameaçando matá-lo. E. cm vez de uma
providência disciplinar, aplica-se-lhe o 477.
Em Juiz de Fora, um estudante calouro, como um tipo de
"trote", cru chamado a responder a perguntas cm relação às suas
potcnclnlldadcs desportivas, no que m~ndnv~m-no assinar um papel
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~alocado cm todos os lugares da própria universidade: "Eu, fulano
de tal - c ele tinha dado a sua identidade, filho de fulano, com
tantos anos, aluno do· I• ano disso c daquilo - declaro que sou
.pederasta passivo, inveterado, c mais isso c mais aquilo",
Não sei se o nobre Senador Itamar Franco conhece o episódio.
Mas um estudante, que já tinha visto esses efeitos, na hora de
responder resolveu pedir para ler- "quero ler o que vou assinar" c o veterano não consentiu. Disso surgiu uma luta, e o vctcrano deu
um murro que, pegando na face do calouro, causou-lhe um edema'
grandé. no .olho direito. Solução que a universidade encontrou:
aplicar o 477, porque estaria escrito que cru violência contra a pessoa.
Entilo, esses desvios, esses desmandos, a exigUidade do' periodo
do processo,, isso sim, é que , poderia, no cmeu entender, ~cr
rcformulado, na garantia de todos. Não era. apenas nu garantia a
uma atividade .que é minoritária neste País, que não· tem, no meu
entender, rcprcscntação nem .dentro .deste Congresso - que é a
dissidência comunista, que pretende a conquista do poder pela luta
urmada.
I: tempo de repelirmos, entretanto, meus caros companheiros de
partid.o -.a quem dirijo essas palavras finais -essa dura c injustificada acusação de que somos um, partido servil; ·sistcmnticnmcntc
tcnho ouvido isto aqui,. neste ano e· meio, de minha volta ao
Congresso, de que somos um conjunto de yes men, a assentir com a
cubeça scmpre,, porque não sabemos dizer não ao arbítrio c à
opressão, 1:. tempo de repelirmós-:-: insisto-: essa ofensa difamante.
Nada temos' de que nos :ciivcirgonhar,_ pois nã·o manchamos, a
liberdade, Ao contrário, defendemo-la das agressões dos que fazem
da violência ü base dé sua éonccpção ideológica. E, se homens bons
se enganam com as aparências, c se espíritos de escol pcir vezes nos
entendem mal ou' não nos entendem, a culpa teni sido mais nossa que
delcs, porque deixamos, il excmpJo·do q'uc'ocorrc com o Decreto-Lei
n• 477, que a'mentira se expandisse de tal forma que se sobrepusesse
à vcrdade c quc a aparência mascarasse e escondesse it realidade,
Mcus companheiros de Partido c de Rcvoluçilo: estamos dc pé,
c não de cócoras, porquc só di: pé seremos julgados pela História!
(Muito bem! Palmus. O orador é cumprhnentudo:l ,
O SR. I'Ri!:SIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala.vra ao nobre Scnudor Luiz Cavulcunte.
..

Jhilcs: fornecimento de 400 vagões, com pagamentos venci·
dos em maio e junho, Cr$ 147 milhões: fornecimento de Vtl•
gilcs, CrS I 16 milhões: fornccimcnto de vagões, entregues cm
abril, maio e, março, CrS 58 milhões: e, fornceimento de
rodas, Cr$ 40 milhões, o que dá um total de CrS 460 mil liões.
Sr, Prcsidentc c Srs. Senadores, a scrv~ridicu a noticia, irrestritos louvores merece a iniciativa governamental, sc bcm que udvinda
com enorme atraso, Já por duas.vezcs -7 de março c 8'de agosto,·
do uno p11ssudo - dcfendi, desta. tr!buna, 11 aplicação du · eorreçào
monetária aos débitos das entidades públicas não quitados cm diu,
como simplcs forma de obediência ao artigo 956, do Código Civil,
quc reza expressamente:
·
"Art; 956. Responde o devedor pelos prejulzos a que sua mora
der causa."· ,.

-Não distingue, portanto~ se o devedor i: o Governo ou o devedor privudo.
,
. .,
. ,
·
A nove) Constitutçüo do Estudá do Rio de Janeiro explicita a
obrigutoricdadc de correçào monetiiriu nus dividas do Estudo, inovação csta que, por ccrto, innuenciou 11 .·anunciada disposição do
Governo Federal de imitar tilo saluuir c~emplo.
·
E, assim, dar-se-ia mais um passo bem alcniudo pura que se tornem todos' rt.!úlmentC.iSúuis- Povo ê.Govcrn·o -·co'nformc dispô~:
enl'uticumente a Lei MaiOr.
· ·,
· .
!Zste o mcu pronun'ciamento de hoje. (Mui to bem! Palmas.)
O.SR. I'RESIIJE:'oOTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a p<tlavru ao nobreScnador Jessi: Freire. (Pausa) · ·
S. Ex• não está prcsen'te.
,,
.
Concedo a palavra uorlobrcSeriud~r Evandro Carr~ira.
O SR. E\'A:'oillRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidentc,.Srs. Senadores:.
.
, . O tempo i:, por vezes, um algoz terrivcl para alguns: para mim
tem sido sempre um grande aliado, Ano passado cu me refcriru à eeJebi:rrima Transumuzõnicu como.umu obra de impacto, como,rcsultado de um imp'ulso, de uma atitude emocional, atitude quc decorreria da própriu atmosfera impulsiva que,preponderara no Governe
Mi:dici .. Hojc, o tcmpo vem, como supremo aliado,.me dundo ru-.ilo.
Leio, um suelto inserto. no Jornal de Brasnla, do dia 30 de junho
pussndo .. Ao. enccrrur a primeira fase deste perlod'o legislativo que
niio tive, por conseguinte, a, oportunidade de lê-lo desta tribuna, mas

O SR. LUIZ C'A VALCANTE (ARENA - AL. Pronuncia o . fnço-o ugo~u.
.
O suelto i: de autoria de Helival Rios, c começuassim:.
scguintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob o titulo "Dívidas de empresas estatais poderão ter correção
TUCURUI INUNDA
monctúria" o Jornal do Drusil, do último dia 3 I, publicou uma nota
TRANSAMAZÚNICA ·
cuju leitura passou proceder:
SEM SIMBOLISMO '
Hollvul Rios
Sei~ ;,;"'" _: Ó Ministério d~ Fuzcndu tcmpronto Úm
du Editaria de Economia
projeto de lei para que sejam aplicados correção monetária e
juros ·nus dividas das empresas públicas pura com as parti·
"Fechamos uma página du nossa história~ Pcrde~os
culures. Essa isenção, segundo os empresários, í: um dos futomuito dinheiro, i: vérdade. Mas ganhamos em' troca muita cx,rcs de dcseupitalização da indústria nucionui .. Atuulmentc, só
perii:nciu," À dccluruçào foi reitn ontem por t.Ítna"ronte do
pura exemplificar, 11 Rede Ferroviária Federal deve um tot11l
Governo rcrerindo-se a informação de que a represa de
de CrS 460 milhões u cinco empresas fabricantes de vagões e
Tucurui. vai inundar boa parte da Transamuzõnicn, um
rodas. Existem uind11 as dividas do Departamento Nacional
projeto morto, que jú faz parte do nosso passado mas que
de Estr11d11s de Rodagem pura com us emprciteirus,
nuncu mais deve ser esquecido",
..
. ,
O cmpresari11do ·privLtdo ·considerou ontem, cm Silo
Segundo a fonte, à Transamaz'ónicn, embora u critica
Paulo, que "há uma injustiça 11Íigrante c já insuportável,
apontasse com muita razilo que ligava "lugar nenhum it coisa ,
pois, yu11ndo_'u divida í: du empresa privada pur11 com o
ncnhuma", nu verdade trutuvu-se de uma· projeto sustentado
Governo, ou emprcsa est11tal, caso ocorra um útraso, o pitgunum J'undumentu-100 por. cento de ordem politica. Foi- cxmcnto i: J'cito com correçilo monetária c juros, o que nilo
plicu - o J'ruto de um momento em que o Pais sentiu-se
umcuçutlu, uma respostu de "que í:rumos e somos capuzes de
IICUiltCCC Clll CIISU contrário",
J'u1.er puru nüo abriF mil o. de um millmetro dos nossos
E prossegue o jornal:
direitos", O l'uis agiu plenamente pelo sentimcntQ, c este foi
As dividas d11 Rede Ferroviária Federal silo us scguintes,
tulwz o grunde pecudo, Mus o'Pals intciiro- acent'uasem discriminuçilo das ctnpresus: fornecimento dc 250 v11giles
vivia pelo sentimcnto, c o povo delirava pelo tricampeonato
c outros m11teriais, com vencimento em junho; CrS 99 mienquanto o bolo crescia."
r
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- A Noticia,
portentosos estádios de futebol c autódromos, que permitia o jornul do Amuzonas do dia 18 de julho de 1976, estampa: "Toc11ntins
crescimento livre de toda uma gama de problemas, quer urba- inundará tréscidudcs",
nos, quer rurais. Uma solução ocupacionistu pura a Amuzô.
Somente 11pós ·~ conclusão da construção da barragem
niu, desta forma - não poderia jamais ser dissociada deste
da hidrelétricu de Tucuru!, é que o Departamento Nacional
espírito d11 época.
de Estradas de Rodagem vai construir um trecho rodoviário
Desta maneira, partimos pura a construção de uma
a fim de substituir o utual que scrú coberto pelas águas do
obrú fantástica, sem nos darmos uo trabalho de sequer clabo·
Tocantins, quando as comportas du usina forem. fechadas,
rur um estudo de viabilidade técnica - frisam as fontes.
· ·. ,,m 1979. A noticia foi dada à reportagem de O Liberal- jor·
Década de 70, cru mundial do planejamento moderno, da
n'al do llarú- pelo engenheiro João Aleixo, .subchefe do Se·
economia de escala, da competição económica internacional,
gundo Distrito Rodoviário Federal do DNER ao informar as
esta coisa toda. E o Brasil lança-se na ·construção de uma
providéncius que o organismo está tomando com vistas à
estrada sem se preocupar com um estudo de viabilidade
construção du represa da hidrelétricu de Tucurui, que, fecha·
técnica, Por mais incrível que pareça- frisa a fonte - foi
da, provocará não só a inunduçllo de um trecho de aproximacxutumcntc o que se fez com a Transamazónica, o que nos
damente cem quilõmetros da TRANSAM, como tumbí:m de
valeu um prejuízo aí pela casa dos 3 bilhões de cruzeiros. Isto
outras cinco cidades e localidades, que também serão.utingj.
jamais teria acontecido no pragmatismo rcsponsâvel,
das. Truta-se de ltupirangu, Jucundú, Jatobal, lpixunu c Breu
Imagine-se por exemplo - prossegue a fonte - o
Branco, além de limites de Marabâ 11 Tucuruí;
Conselho de
Desenvolvimento Económico (CDE),
A fonte é o Sr. Jollo Aleixo, Engenheiro Subchefe do 2• Distrito
examinando um projeto como o da Transamazõnica. ·Seis Rodoviário Federal.
ministros de formação eminentemente económica, presididos
O Sr.,\dalberto Sena (M DB -·AC)- É quem doclura que per·
por um homem também de formação económica seria mais demos. muito dinheiro, mas ganhamos experiéncil1; Esta delcuraçüo
que o bastante para constatar um veto definitivo ao projeto e parece-me muito grave; sobretudo quando V, Ex• estú t'a~enoo um
a indicação de uma solução mais pragmâtiea e mais realista.
cotejo entre o anterior e o aluai Governo. Era o que tinha :1 diz~r a
Definitivamente - frisa a fonte - a Transamazônicu ·V. Ex•
não aconteceria no atuai'Governo,
OSR. EVANDRO CARREIRÁ (MDB ::_ AM)..., F.xutumcnte,
É ui, Sr. Presidente, que nos pcrmtÍimos. uma digressão, para nobre Senador. O meu propósito é justificar, como homem de Opostacentuar u nossa posição durante o ano passado,
çiio, os meus i:ncómios à. política de· correaçiio de distorções,
Ao chegarmos aqui, fizemos questão de salientar que a cxccutadap·elo Presidente Geisel,
.
·
Transamazônica era uma obra faraónica; o Brasil não tinha condi·
Sem pie enfatizei nos meus discursos qUe o. Governo Gciscl
ções para se dar ao luxo da construção daquela estrada; os nossos procurava corrigir essas distàrções, mas qu; se continuava a teimar c
recursos eram parcos e deveriam os obedecer a um elenco de priorida- a querer justificar o comportamento bizantino, faraónico de todas as
des que colocasse a Trunsamazônicu, a Ponte Rio-Niterói, u Peri· obras de impacto do Governo Médici.
metral Norte e a construção de estádios bizantinos, faraónicos c
O Sr. M~uro Rencvides (MDB- CE)- V, Ex• permite, nobre
megalíticos cm último degrau, cm último patamar.
Senador Evandro Carreira'/
Fomos contestados!
· Agora, o tempo nos dá razão,
. O SR.I!:VANDRO CARREIRA (MDB-AM):_ Pois'niio.
O Projeto de Tucurui foi elaborado em 1967, portunto, trés unos
untes daquele ataque emocional que o ex-Presidente Médici sentiu,
O Sr. Mauro Beaevldes (MDB- CE).;... Nobrc'Senadoi Evan·
ao contemplar a seca do Nordeste; o mesmo ataque que sentiu Pedro
dro
Carreira,
quero transmitir a V; Ex• e· à Casa uma informação
11, há quase cem unos, quando chegou até a prometer que venderia a
que deve ser profundamente estimulante e reconfortante para V, Ex•
última pedra preciosa da corou imperial para salvar o Nordeste.
que, desde a primeira hora, tem assumido, nesta Casa, essas posições
Sempre a emoção, sempre o impacto aguardando o acaso c o
tão corajosas na anâlise. do problema ligado à Amazônia. Rc·
milagre.
centemente, no meu Estado, fui interpelado poruma figura da mais
E, hoje, sabe-se que Tucuru! já estava em estudos, já havia proje- alta respeitabilidade, o Desembargador Adhemar Távora que, num
to e planos desde 1967. Vem a Transamazônica, em.I970, passar jus- acontecimento social, aproveitou a oportunidade para tecer a V. Ex•
tamente no trecho onde Tucurui vai inundar cerca de I50 qui· as mais elogiosas referências, informando inclusive que, como
lômctros,
colaborador do Jornal O Povo; jã havia escrito três artigos
Porém, o mais grave, Sr. Presidente, é que ainda os remancs·
focalizando os pronunciamentos de V. Ex• nesta Casa, a respeito da
ccntcs daquela euforia "ii Médici" aventam u possibilidade de um realidade amazónica, Quero, nesta oportunidade cm que aparteio o
desbordar deste grande Iugo, de contorná-lo com 11 pscudo Truns· seu brilhante discurso, dcixàr expressa essa informação, que é uma
i.lmuzônicn.
prova evidente da ressonância dos seus discursos cm todos os reO Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Permite V, t:x• um cantos do Pars.
upurtt:'!

O SR. EVANilRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, no·
bre Senador, com mui tu honra,
O Sr, Adalberto Sena (M DB- AC)- Antes que V, Ex• prossiga nesta segunda parte do seu discurso, eu desejava fazer uma indaga.
ção a respeito da primeira parte, Neste trecho que V. Ex• ucubu de
ler hú diversas referências u uma fonte governamental. V. Ex• tem
idí:ia pelo menos genericamente dessa fonte?
O SI!, EVANDIW CARREIRA (MDB- AM)- Tenho.
· O Sr. Adulbertu Seuu (MDB- AC)- Porque ela não citl1 u
fonte, upenus faz uma referência genérica.

O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB ,..- AM)- Nobre Se·
nadar Mauro Bcnevidcs, ouço o seu aparte profundamente
comovido,- porque receber de Adhemar ·Távora, irmilo de Juarez
Távora, polígrafo, Desembargador aposentado, ho~em versado no
Direito, elogios de tamanha envergadura, por oc~s~ão. de uma r~u
niilo social, envaidece-me. Serão troféus que extbue•, com mu1ta
honra, na minha panóplia.
Faço questão, nobre Senador, que voltando a sua terra natal,
cumprimente o Desembargador Adhemar Távora cm meu nome. fi
um pedido que faço humildemente a V. Ex•, jâ que não posso chegar
atê J(t, Mas faça-o em meu nome, por obséquio •. 1
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torialistn do Jornal de BrasOia é feita com muita parcimónia e nilo re·
trata toda a verdade dos fatos. O nosso nobre colega, SénadorAdal·
berto Sena, se surpreendeu com o gasto de tri:s bilhões de cruzeiros.
Isto é o que a fonte informou ao articulista, Mas, se somarmos,
Srs. Senadores, o gasto· da Transnmnzônica ao que ·o fàmigerado
INCRA despendeu naquela árca,tent.ando engodar a Nação qu·ando
disse que trarili cern mil familias para localizar ~o longo da Transa·
mazõnica porque a Transamazõnicn foi feita com esse objetiv~.
.
·O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- E o Senador Eurico Rc·
zcndc disse publicamente, aqui, uparteando a um discurso meu,. que
o INCRA não tinha recursos.
O SR. ·EVANDRO CARREIRA (MDB-AM)-Cem mil
fam!lias .se propôs o INCRA localizar no longo da Rodovia
Transamazónica!·Nilo localizou cinco mil!
O Sr; Mauro·BeneYides (MDB -'CE)- V. Ex• me permite?
(Assentimento do orador.)- E as ·famosas agrovilns que foram
anunciadas pelo INCRA?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamente.
Até hoje uma delas tem no seu bojo a celebérrima' Usina Abraham
Lincoln, que foi inaugurada nos idos de 74 com· açúcar Pérola com·
prado c ca~a-de·açúcar tomada emprestada.
Vejam, Srs. Senadores, como talvez o próprio Presidente Médici
nno tOmasse Coiituto cciní u re;~lidudc. como Cuturina não tomava
contuto com n realidade e Potcmkine cnfeituva as margens do rio,
como cidade de papl:i. c descia corn ela o rio mostrando as'cidadcs
que construíru;·

Quem sabe até se a justificativa da segurança do Presidente não
o levava a umujancla com árvores transplantadas? Não me surprecn·
do porque, a titulo de Segurança Nacional, se justifica até o arb!trio,
se justifica o paternalismo de um Ministro ou de uma autoridade pro·
digalizar absolvição.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, prosseguindo a leitura:

Sr, Presidente c Srs, Senadores, este é o retrato: três bilhões de
cruzeiros com a Trnnsnmazónica, c poderíamos somar· o que o
INCRA· gastou; levando agricultores de avii!o -.chegava a custar
CrS 35,000,00 ·a instnlaçiió de um agricultor às margens da rodovia
-c, por fim, já cm 1975, reinaugura-se a Abraham Lincoln, tévando
cortadores de cana cm· Bocing 737 da VASP para cortar cana a ,92
quilómetros de Altamirn, na Abraham Lincoln: Hdaindn que so.mar
· o que se gastou na celebérrima BR'319, que 'até. hoje só 'dã trânsito a
caminhões com quatro toneladas cm cada eixo; Sr. Presidente, isso· é
estrada pura ínenino brincar! Nilo é éconómica uma estrada quc·ni!o
suporta caminhões· acima de vinte, trinta toneladas cm cada eixo.
Niio é ·estrada, é passeio turístico, é ycreda turística. E o Brasil nilo
tem condições de·alimcntar ou de acariciar' estradas turísticas dentro
da 'Amazônia, quando seus rios •. a suu ocupação estão. abnndon.ados;
Sr. Presidcntc,:cnccrro .o meu discurso pedindo às autoridades,
ao ilustre Presidente da República, que continuem·• corrigir distor·
ções, Que não se deixem enganar nem engodar ao prosseguir essa
pseudo Transnmazônica; nessc,pscudo contorno que tem de se fazer
a partir de 1979, depois de fcchndna.Barragem de Tucurui.'O que é
preciso é dar navegabilidade aos nossos' rios;· o'quc é preciso é a intcr·
ligação das nossas bacias; ~ isto de que o Brasil precisa para se tor·
nar independente c não necessitar de petróleo ou de qualquer outro .
combustível alienígena.
·
Sr. Presidente, muito obrigado, (Muito bem! Palmas,)·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Co~ccdo .a pala·
vra ao ~óbre Senndor José Lindoso.
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM. Pronun~ia osêguin·
te discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De certo, a Casa conhece a posiçilo do Sr. Senador Evandro
Carreira contra aTrnnsnmazónica; contra·a BR·319, contra a Peri·
metral Norte;· o que equivaleria a dizer, 'contra todo o ·sistema
rodoviário que o Governo Federal
estâ implantando
no
Amazonas.· ....
·'.
.
. . . ,·
'

. Nno teria nenh~mú palavra a dizer se S. E~; olio incursi~nassc
por veredas históricas, pondo eni.dúvidn a seriedade de propósiios e
da ação do Governo Médici, num jogo com o Governo do Presidente

G~.

"Definitivamente- frisa a fonte - a Transamazônicn
não aconteceria no atual Governo, simplesmente porque o
projeto niio resistiria u uma avaliação técnica com um mini·
mo dc'bOm s'enso."
isto é, no Governo Gciset,' a Trnnsnmazónica jamais seria cn·
cetndn. Isto o que a fonte diz, e com ela concordo,
Cita, na contrapartida, o próprio projeto da hidrclétrica
de Tucurui: um projeto tecnicamente muito bem estudado;
como todos os projetas do atuul Governo, e que representarA
marco definitivo no desenvolvimento du região Nortc do
País, dando um apoio substancial uo projeto de Cnrnjds outro passo consciente, de resultados garantidos.
Os bons ventos podem ndo soprar hoje a favor da nossa·
economia- acentua a fonte governamental. Mas de uma coi·
sn estamos certos nu nossa realidade de hoje, jd não se dd sul·
tos no escuro como antigamente.

..

..

.

.

e fácil, .Sr. Presidente,·-·exacerbar críticas .quando se refere: no
Governante do pussudo e é cómodo tecer loas:quando nos referimos
àqueles que estão no poder. epreciso no entanto, que estejamos aten.

'.''.

tos pura tal conduta, para que nilo venhamos a sofrer interpretações
de natureza é:tica, ou, por vezes, julgamentos amargos.
Sr. Presidente, a Transumuzónicn, c iodo o sistema iodoviârio
que se articula com u Trnnsamazónica, libertando, inclusive, .o
Amazonas e o Acre·dcum confinamento, tem eminente signiticàção
poHtica, tem conseqUentemente uma dimensão de grandeza. A
Transumazõnicu, sonhudu por muitos· dos estudiosos ·de planos de
articulações rodovidrias ou ferroviârins deste Pnfs, foi ·realizada,
inicialmente, nu base de umu resposta do Presidente Médici ao
problema du secà no Nordeste. Aquilo que era objeto das cogitações
dos engenheiros e dos polfticos iria merecer do'Chefe do Governo de
cntilo, umu decisilo potrtico-udministrntivn. No Nordeste a seca
luvruvu e umu dus soiÚçõcs apontadas gritantemente, que se
congeminava com umu outra necessidade, a da afirmação política da
nossa sobernniu sobre a Amazónia, era abrir uma estrada ligando o
Atlântico nté. o sopi: dos Andes.
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aquelas populações castigadas pela inclcmcncia da seca tivessem nos
vales úmidos da ãrcu amazónica terras para as atividadcs da ugricul·
turu, ocupando-se, assim, aquele grande vazio gcogrãfico. O progra·
ma de construção de estrada está cm andamento, o projeto está se
desenvolvendo. Naturalmente, quando se faz a colocação, aqui na
Casa, c meu eminente contcrrlinco, representante do Amazonas, pela
legenda da Oposiçüo o faz com cnfasc, dizendo que o utuul Governo
nüo tornaria a decisão que Médici tomou, S. Ex• não está dizendo
nenhuma novidade, cstli laborando no óbvio. As circunstãnci~s, a
conjuntura, o quadro de desenvolvimento da. época Médici ensejava
essa decisão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Àquela época não cstãvamos, ainda, flagelados com as deliberações da Orgunizuçilo dos
Pulses Produtores de Petróleo que levantaram o preço da essência de
dois, três dólares para doze c quatorze dólares. Estlivumos realizando um programa de afirmação polftica, através da integração nacio·
nal com aplausos desta Naçilo, com apoio de todas as lircas de
consciência c rcsponsubilidudc sobre a destinação histórica deste
Pais. Nilo havia nenhuma extravagância, havia, sim, uma deliberação de realizar alguma coisa dentro daquela dimensão de grandeza
que este Pais exige dos seus filhos, olhando para o futuro, dando-se
urna resposta a sonhos ou ambições imperialistas, relativamente à
internacionalização da Amazônia. Foi uma dccisilo política com
reflexos económicos.
Não poderia haver, Sr. Presidente, para uma estrada eminente·
mente política e de ocupação c de afirmação da nossa soberania na
âreu nenhum estudo de natureza económica. Nós não estávamos
ligando centros produtores a portos. Nós cstãvamos chantando mar·
cos significativos da presença do Brasil no grande sctentriilo, pura
dizer ao mundo que aquela planlcic imatura, verde c molhada que os.
nossos antepassados nos legaram, continuava cfctivumentc brasileira
para honra da Pátria.

Dizer-se, no entanto, que a Transamazõnica, com suas articulaçõos cm sistema não tiveram conseqUências económicas, 1: querer
alhcar·sc demais de uma colocação rcalfstica e tranquila, no debate.
Eu me lembro, Sr. Presidente, era funcionlirio da vcncranda
Associação Comercial do Amazonas, onde aprendi muito sobre o
meu Estado, observando o labor c as decisões pragmãticas dos ho·
rnens de empresas, eu me lembro de como se comportava o comércio
com relação ao abastecimento do Acre, Levar mercadorias para o
Acre, buscar do Acre e das regiões fronteiras ao Acre, no Amazonas,
a borracha, era uma operação onerosa c por demais demorada por·
que o regime de água dos rios nilo permitia uma agilização
suficientemente razoável de movimentação de carga, Durante seis
meses os navios não têm acesso às paragens do Acre. Pois bem, o que
é que o Presidente Médici fez? Libertou o Acre, Sr. Presidente. Não
vemos aqui a palavra do representante do Acre para proclamar isso, ..
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM)- ... porque, hoje, a
borracha sai do Acre para Silo Paulo pela rodovia c as mercadorias
ali ch<ogam também através do chão. Libertou-se o Acre do comer·
ciantc de Belém. Ele ganhou uma nova dimensão. Duplicaram-se os
caminhos para o Acre, agora a estrada c o rio, como duplicados
estão os caminhos pura~ Amazonas através da BR-319.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, aqui cu tenho dito: não é somen·
te a estrada que resolve o problema de integração do Amazonas,
como também não scrã somente o rio. Há, realmente, que se conju·
sar, c isso 1: um imperativo das conquistas modernas do homem no
setor de transporte, os três sistemas de comunicação: um sistema
através do espaço, com os aviões; o sistema através das estradas com
os caminhões, os automóveis c o sistema através dos rios, com bar·
cos para carga c passagem, O rio comanda a vida, mas para que se

complemente esse comandamcnto da vida, dando-lhe um novo
dimensionamento, revelando as riquezas adormecidas no seio das
florestas do Amazonas, no seu ventre, nós precisamos das estradas,
1: preciso, portanto, que o Amazonas c o Acre reconheçam a açilo do
Governo Federal, nu área nilo só pela estratégia de afirmação da
nossa soberania, como pela necessidade de criar estruturas c oportu·
nidadcs para o nosso desenvolvimento.
Percorri, Sr. Presidente c Srs. Senadores, essa estrada, a BR-319
que o nobre Senador pelo Amazonas, representante do MDB, innama-sc contra ela, procurando, inclusive, na minimização do seu signi·
ficado, rillicularizA·Ia, como se fosse posslvcl ridicularizar aquilo que
se faz para dar magnitude à Pátria, dizendo que é uma estrada para
menino brincar, Nilo é uma estrada para menino brincar, Sr. Prcsi·
dente c Srs. Senadores. Essa estrada nos cstli dando a possibilidade
de, através do grande sertão, caminhar para o Sul do Pais.
Durante a Segunda Guerra, o Amazonas c o Acre ficaram isola·
dos, pela ação dos nossos inimigos do Eixo fascista e nazista que
incursionavam pelas costas do Atlântico, não permitindo a rcgulari·
zaçilo do abastecimento para a Amuzõnia, produtora de borracha
para os Aliados, Hoje, com essa estrada, a BR-319, que corta um
chão onde é difícil de ser construída uma estrada c que a sua constru·
ção representa não um ensaio de brincadeira, mas um ensaio vlilido
da técnica da nossa engenharia, revelando a. capacidade de nossos
engenheiros, pois a estrada atravessa úma das ãrcas mais difíceis
para esse tipo de obra, só assemelhada a uma lirca idêntica na Colôm·
bia, como revelou o Sr. Ministro dos Transportes, General Dyrceu
Nogueira. Essa estrada serve de articulação, de caminho do
amazonense para os chilos de todo o Brasil, Não o caminho só de
turismo. O turismo tem a sua significação económica como tem a sua
significação social e de integração.
~ preciso que se reponham as coisas nos devidos termos, Rccla·
ma-se dessas estradas, de todo esse sistema que foi dcslanchado pelo
eminente Presidente Médici c que está tendo continuidade tranqUila,
sem aquela aceleração do início, mas dentro da programação normal
c responsável do Governo Gcisel, atento ao seu significado de inte·
graçüo e de interesse da segurança nacional.
O Projeto Tucurul não vai invalidar a estrada, que representa
grandes braços generosamente abertos de Leste a Oeste do nosso
Pais. Essa estrada - que é a afirmação de nossa soberania na rcgiilo
amnzônica, - terá um trecho afctado pela barragem de ISO km, a
ser retificado o que não invalida essa obra de tanta significação para
o futuro, a despeito de todo derrotismo. E quando esse derrotismo
invade o coração c a consciência de um jovem Senador, torna-se um
flagelo ou uma calamidade para o meu Estudo. Sr. Presidente, dada
sua ext"raordinâria significação e, ainda, porque no Amazonas nilo
queremos derrotismo, queremos esperança, queremos trabalho,
queremos ajuda do Governo Federal para a nossa realização.
Quando Juscelino Kubitschek deliberou, concretizando sonhos
vividos pelo Patriarca José Bonifácio, construir Brusflia no Planalto,
também sofreu criticas, mereceu objugatórias, as mais cruéis. Ele fez
Brasília, porque se libertou dos liames visgucntos do negativismo c
teve a capacidade de olhar o futuro c de se lançar nu projcção de uma
obra que representou a plena posse da nação de seu território intc·
riorano.

Quando se construiu a estrada Bclém-Brusfliu houve um entilo
candidato ii Presidência da República que disse que aquilo era uma
"estrada de onça", a estrada ligando a gloriosa SantaMaria de Bélcm
do Grilo Parâ, com tantas tradições, plantada próximo à foz do
Amazona•, como sentinela do B:asil u assegurar o domlnio do gran·
de rio, teria um papel extruordinãrio no processo de desenvolvi·
mcnto do Pais.
Hoje, essa estrada de tilo cxtraordinãria significação pura a
economia da regiilo, no~ liberta do problema do abastecimento do
gado pum Munuus. Belém não precisa reter os seus rebanhos do
Buixo Amuzonus, purucnsc ou de Marajó c os libera para abastecer,
porque recebe gudo que vem de Goiãs, c de toda a rcgiilo da estrada,
onde cidades semcndas falam do progresso.

-47subnutridos e sem tempo suficiente para beber um café requentado
no botequim do ponto final.
Como Senador do Estado do Rio de Janeiro dirctamcntc
ligado aos trabalhadores da Capital c do Estado, apóio intransi·
gentemente a bandeira desfraldada por Sebastião Atnldc de Melo, no
sentido da rcduçiio da jornada de trabalho tendo cm vista que isso
atcndcrâ o motorista no que diz respeito às melhores condições
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves ) - Concedo n psicológicas e aos usuârios, que poderão contar com um serviço
humanizado e socialmente preparado para atender a colctividadc.
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro ..
Tenho em mira a apresentação de um projeto a respeito mas,
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
antes que ele seja apresentado, daqui da tribuna chamo ntençilo do
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais um velho amigo me envia carta reclamando contra n fato ao meu amigo Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, c bem
Rcclussincaçilo de Cargos, Invoca antiga amizade e expresso como ao Delegado Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, Dr.
confiança no mandato parlamentar para que, desta tribuna, formule Luiz Carlos de Brito, para que determinem as providências no
sentido de fiscalizar, urgentemente, o nilo cumprimento do urtigo 58
apelo ao Diretor·Gcral do DASP c ao Presidente da República.
Nota que a Rcclassificaçilo "estâ dando muita discórdia" c cita da CLT. o que se fora feito, poderia pelo menos asscguarur hora
o seu caso pessoal: foi Conferente de Carga a Bordo, do Loide certa para que o profissional possa comer.
Brasileiro, "cargo afiançado com três apólices da dívida pública por
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
garantia da função que ocupava como fiscal da carga", função
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Na presente ses·
"equiparada ao 2• Piloto Oficial".
Adiante, afirma que a funçilo que eKercin foi criada em 1924, no são terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Nível 18, "tendo cada navio dois conferentes, que depois passou a Rcsoluçilo n• 61, de 1976, do Senador Lázaro Barboza, que dá nova
rcdação ao inciso l do artigo 179, do Regimento Interno.
ser um Conferente AuKiliar do Imediato."
'
Ao projeto nilo foram oferecidas emendas.
"Anos após, foi CKtinta a classe dos conferentes de bordo", que
Nos termos regimentai~ a matéria scrâ despachada às Comis·
pnssou para o quadro de terra, "com os mesmos direitos de
sões de Constituição oJ ustiçn c Dirctora.
vencimentos,''
E afirma então, que, agora, com a Rcclassificaçilo foi "rebniO SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais havcn·
•ado", devido a uma confusão entre Conferentes de Bordo c do que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a
Conferentes de Cais do Porto: "é preciso saber que os Conferentes próxima a seguinte
de Bordo têm matricula dada pela Capitania, onde se fez prov(\ de
habilitação, estudo examinado por oficial da Armada, ali tirando-se
ORDEM DO DIA
um diploma. Ocorre, também, que todos estes Conferentes de Bordo
têm diploma de serviços prestados na 2• Guerra, fazendo parte da
A~sociução dos Ex-Combatentes do Brasil/'
-1E conclui com o apelo para que levemos seu caso no
conhecimento do Diretor·.Gcrul do DASP. I; o que ora fazemos, na
Votaçilo, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 15,
esperança de que a reivindicação proceda c tenha êKito, para a de 1975 (n• 1.708-B/73, na Casa de origem), que suprime o Item
melhoria de proventos desse velho c..servidor da Uniilo!
XII, .do Artigo 5• do Decreto· Lei n• 237, de 28 de fevereiro de 1967,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
que modifica o Códi 0 ~ Nacionc! ~c Trânsito c dá outras providências, tendo
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
PARECERES, sob n•s 60S c 606, de 1975, c 180 c 181, de 1976,
palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
das Comissões:
- de Constituição e Justiça, I• Pronunciamento: pela cons·
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ. Pronun- titucionnlidadc c juridicidadc do projeto, sugerindo alteração na
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
redação da ementa; l• Pronunciamento: pela constitucionalidade c
O Presidente do Sindicato dos Motoristas do Rio de Janeiro cha- juridicidadc da Emenda n• I de plcnllrio.
mou, recentemente, a atenção da opinião pública c das nossas autori-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, I• Pronuncia- ,
dades pura o aviltamento salarial daqueles que pertencem à sua cate- mcnto: ravorável ao projeto; lo Pronunciamento: favorável ao projc·
goria profissional e frisou, com muito acerto, que grande parte dos to c contrllrio à Emenda n• I de plenário.
desastres ocorridos no Rio de Janeiro decorre da insuficiência do
ganho dos motoristas que face a essa situação pecuniârin, apresen·
-ltum uma série de di.•túrbios nu sua saúde,
Quando eKiste subalimentaçilo, estas seguidas por séries coadVotação, cm turno único, do Requerimento n• 214, de 1976, do
juvantes de fatores negativos tais como a neurose que comanda, não Sr. Senador Ruy Santos, solicitando o sobrcstamcnto do estudo do
mro, aquilo que poderia ser considerado como mui serviço prestado Projeto de Lei do Senado n• 134, de 1974, do Sr. Senador Nelson
pelo trabalhudor.
Carneiro, que acrescenta parágrafo no artigo 652, da Consoliduçilo
Muita gente nilo snbc que numa freadn brusca ou num desen- das Leis do Trabalho, tendo
tendimento com o passageiro, estâ por trás um almoço frio degluPARECER CONTRÁRIO, sob n• 413, de 1976, da Comissilo
tido com icrível rapidez e, quase sempre, um sanduíche de péssima de Lcgislaçilo Social.
qualidade cstraçalhadn como verdadeiro malu-rome.
-3Sebastião Atalde de Melo, operoso llder sindical, tem cm seu
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 323, de 1976, do
poder tubclas comparativas de ordenados c consegue provar que um
servente de pedreiro tem remuncrnçilo equivalente à de motorista. Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a trnnscriçilo, nos Anais
Acresce. uindu, que o cKcesso de jornada conturba esse quadro dilleil do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo ••·Presidente da
-c ~no cutulogudos centenas de casos em que esse trabalhadores ficam República, General Emílio Garrastnzu Médici, no dia IS de julho de
uo pé dus suas mdquinas por mais· de dez horas, totalmente 1976,

E: assim, com esses eKemplos eloqUentes da história, que convi·
damos àqueles que se debatem contra a realidade magnifica -que se
está construindo com os olhos fixos na eternidade do nosso Brasilque renitnm que os caminhos de terra, os caminhos da água e os
caminhos do ar silo todos importantes para a construçilo do Brasil,
para o progresso da Amazónia. (Muito bem!)

-48-4, -Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 42, de 1975; do Sr. Scnador.José Sarncy, que altera o art. 18 .do
Decreto-Lei n• 227, de 28 de-fevereiro de 1967- Código de Minas,
acrescentando-lhe o parágrafo que cspccifica,.tcndo, · ·
· ··PARECERES, sob n•s 391 a 393, de 1976,.das Comissões:
. · '· ~ de Constituição e JustiÇa; p'cta constitucionalidade c juridici·
dadc do projeto; .
·
· · ··
·
'-de Minas e Energia, favorável ao projeto; c :
...
·- de Economia, favorável ao Projeto, com a ,Emenda que apre·
senta de · n• I·CE c ·voto cm · separado . do · .Sr; Senador .Luiz
Cavalcante,:
·
· '

...:.s.Discusão, em primeiro· turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 132, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que outorga a

regalia de prisão especial aos·profcssores do'cnsino primârio e do
ensino médio,'tcndo
·
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 461, de 1976, da Comissão
de Constituição c Justiça.
·
·
'

.

.-6Discussão, cin primeiro turno (aprcciaÇÍI~ ·preliminar da juridi·
cidade, nos termos do art; 296 do Regimento Interno) do Projeto de
Lei do Senado n• 70, de 1976, dó Sr. Seriado.r Orestes Quércia, que
acrescenta mais:um. parâgrafo .ao :Inciso IV .do·Artigo ·S•. da lei
n• ~ . 807, •de ,26 de _agosto, dc·-1960 .(Lei Orgânica ,da Previdência
Social), tendo ... ·
." "
·
·
PARECER, sob é 312, de 1976, da.Comissão:,
, .· .,
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidadc '

o SR; PRÉSJDENTE (Wilson GonÇalves)..:. Está encerrada a

SCssilo,

· ... · · .,._ ' -~·- : -·.::,· ' · i,'-!:r.- :_,.:· ~- ·, ·
(Levanta-se a sessão às/ 7horas eJj minutos, I
,,•'

''I

•··'

......
'

:

'• I•: ,•'

,,

,_

.'

..

{;

':' ::·

··n6• Sessão da ú'sessã~ Legislativ~ da. 8• Legislatura,
em S de agost() deJ976. . ·:
';

,.

•'':

:H,',

PRESI~tNCIA ~os ~RS. MAGALHÃES PINTO E wlúoN GONCA1vúl' .

,., ..

,'

.:.

:·.,.

,' ,,,

~·

I '

"·,·

'.·.: ·.:···

,,

·.Às 14 horas e 30 minutos, acham-seprcsentés os Srs; Senadores:
· Adalberto Sena- Altcvir ·Leal.-'- José ·Lindoso - ·Cuttete
Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa - Helvidio Nunes
- Petrônio Portclla :._;.Mauro Bi::nevides - Virgílio Távora Wilson Gonçalves- Agenor Maria - Marcos Freire '-- Augusto
Franco - Gilvan Rocha - Heitor Di às - Luiz. Viana - Ruy
· Santos- Joüo Calmon- Amaral Peixoto- Roberto SaturninoVasconcelos Torres-'- Benjamim Faràh- Danton Jobim;:_ Nelson
Carneiro- Itamar Franco- Magalhües Pinto- Franco Montoro
-Orestes Quércia- Otto Lehmann- Lázaro.Barboza -·Mendes
Canal e- Evclásio Vieira - Otair Becker- Daniel Krieger. ·.
· O SR; PRESIDENTE (Magalhücs Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs, Senadores. Havendo namero re·
gimcntal, declaro aberta a sessiio.
·
·
·· ·
O Sr. I•·Sec.rctário vuiprocedcr.illcitura do Expediente.
~lido o seguinte

• >.. ··

mente "os di~~itos de. coobrigados e do terceiros'\ c, em seu parágrafo anico, ressalva o direito da auto"ridadc judicial obter certidões
verbo ad verbum; cm. que ligúrérn referências a."todos os titulas .
protestados .c pagos; Pareceu, .apenas, à Comissão que a expressão
"autoridade judicial competente'~ poderia_conduzir ao entendimento
de que se referiria apenas no Juizo.do Regísiro. Daí a seguinte·

as

., EMENDA·N• I·CCJ
Art. J• •••••.••.•...••.•..•••••.. • • • • • · · • · • •''• • • • • •..· • • •
''

'

>· ,,,,,

Ao Parágrafo anico: Suprima-se "in tine" a palavra "competen·
te".

..
'

.

'

Sala' das Corili~sÕcs, ~~ o~ d~ ·maio d~ 'j 976: -c)ccloly Filh~.
Presidente - Nelson Carneiro·, Relator.- José.Lindoso:.,.... Helvídlo
Nunes ~ Leite Chaves·.:- Heitor Dias ":""",Dirceu Cardoso - Otto
Lehmann....;. Henrique de La Rocque - ltallvlo Coelho.
,::'

.· VOTO VENCIDO DO SR. SENADOR HELVIDIO NUNES ·

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERESN!SSlO E 5.11, DE 1976
· Sobre o Projetó de Lei do Senado n• ·9/76, que .altera ,a
. redaçio do artigo 2'. da Lei,n'. 6~268, de.24. de. novembro de
1975, que dispõe sobre a averbaçio do pagamento de titulas
protestados, c dá outras providênc.ios,
· · PARECERN!SJO, DE 1976
Do Comissão de Constituiçio e Justiça
Relator do vencido: Senador Nelson Carneiro
A Comissi\o de· Consthuiçilo c Justiço, vencido o relator,
concluiu pelo aprovaçi\o do Projeto, jd que suo constitucionalidade c
sua juridicidadc silo pncfl.icns. A 'proposiçilo resguarda cautelosa-

•~ ' '

;; ,{' . • • _:, '.

1,

.'I

,.;

'

.- , A Lei ~. 6.268, de 24 de novembro de 1975, faculta no rcsponsd· ·
• vel por título protestado perante notdrio ou oli.cial pablico,.umn:vcz. ·
efetuudo o respectivo pagamento, requerer a averbação desta à.
murgeni do competente registro de protesto (art .. I•), assim tãmbém ·
que, a niio ser com rundamento'na ocorrência de vício capaz de.invn·.
lidar a prova do'pagámento realizado; que o olicial"pabiiêo não
poderã récusnru averbação
do. art.l•);
· ··
,........
. - · "'· - '···-·
·. :
..... (§único
.
·.• ..
''

"','

;;

De outra parte, o art: 2• da citada Lei p;esc~-~ve:· .·

_._,,'
''•

,;

"Art. 2• A nverbaçi\o de que truta o artigo anterior
constarã, obriJiatoriamente, de qualquer certidão extraída do.
registro de protesto e eliminurd a elicácia desta cm relaçi\o ao
credor; ressalvados dir:i(OS de ·coobrigados c terceiros,· nàs
termos "da lei, n .•
'
.
.
.
• '" '
.

.

2. Atraví:s do Projeto de Lei n!09, de 1976, visa o ilustre Sena;
dor Leite Chaves n ampliar u faixa deelicâcia do protesto em relaçi\o ·
ao credor, através da climinuçilo da obrigatoriedade da referência de
protesto nus certidões extruldus do registro,

-50Sala das Comissõc~, cm 4 de agosto de 1976,- Renato Franco,
A proposiçao do representante paranacnsc, cm outras palavras,
Presidente, cm c~crclcio..:.. Arnon de'Mello, Relator..:.. Lulz Canl•
erradicar das certidões cartorárias quaisquer noticias rela·
caine- Agenor Maria -.Ruy Santos ~Benedito Ferreira- Jarbu
tivllll à impontualidadc do credor, mesmo quando averbada, por sua
. Passarinho..:·~· -.: ..· ·; .·.. ··~·''":::.~:· :.~~ J·
~rópria iniciativa, nos rcgistros do pr.otcsto. , ~; . : · ·. ::· "'
'·:,'"
. .:•, . ... . '

~retende

'

3. ,A aprovação do Projeto de Lei cm estudo virl~'a 'bcn~'fici~r: '.: ·: · '' ': '·. ;
11ã~ apenas os. inadimplentes eventuais, mas a .to~os quantos nilo
o SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto);... o Expediente' lido
crursc~am ou não puderam honra.~, co~ pont_uahda,dc, os se~~ ,com: .. vai à publ~cação,, :.-. <:- : .. ·. :·i. :·; :: . :, ·;
1 .,
J)'r~m1ssos.
· · ."
~ ,. . :, .
1 , - • :• • .. ••.• _ • · •. • ,
-. • -· . • '
•
•
•
.... _ , •

Além do mais, a informaçilo da existência de titulo .anterior

~rotestado, mas· pago, não constitui ·anátema, mas cxercfcio de

lãculdadc que a lei deferiu ao devedor.
4. Cabe a este Colcgiado, também, o exame do mérito da pro·
J)<lsição.
No âmbito da competência regimental desta Comissão, sou por
que o Projeto tenha normal tramitação, pois que constitucional c
jurfdico. Contrário quanto ao mérito, por ser inconveniente.
. Sala das
erii 08d~ abril'
de 1976•..:..
. Comissõês,
.
'
'' - .- ·-•:
... H~Mdl~ N~~~ '
1•.-

·· . · Através 'da Mensagem n• 99, de. 1976; o Senhor Presidente da
Rcp!iblica submete ao Senado a escolha ·do Sr. Ovldio de Andrade
Melo, Ministro de Segunda Classe; da Carreira de Diplomata, para
exercer a funçilo de Embaixador do Brasil junto à Tailândia.
Com vistas à apreciação da matéria, a Presidência convoca ses·
silo extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos.

.o SR•. PRESIDENTE.(Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, pro·
jetodclciqucscrâlidopclo.sr.I•·Sccrctário,
· ... : : .
... '. '·.

I . .'

··••

'

••

,

I

•

·,

''

•

··.-.:

Relator: Senador Amon de Mello
O projeto de lei or~ sob exame busca suavizar. a legislação rela·
li"\'a à averbação do pagamento de tltulos protestados, no sentido de
q11e deixe de constar, nas certidões cxtrafdas do registro de protesto,
q11aisquer referências a tltulos cujo pagamento' tenhBSido ávcrl)ado,
a l!Ao ser quando requerido por autoridade judicial competente. ··
.'

d

'

-, , , •'. , ., '

''

1

o'

'J

1 1 o:•

.• , ro'''

.. -· .....
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 177, DE 1!176·, .. ·
·.. )',,
: .. :
I''"
•
Revoga o parágrafo único do art. 25 da Lei n• 3.807; de 16-de aiosto de 1960.
· .:-.1
',
.J ..1 · -~·,., :
· '

Da Comlosio de Economia

, o

' ,; :~:i '',J

i

,i

ll, lido o seguinte , ,,• ,

• •,.

,!

:;•-,;:::

, · ,•

-• ',

~

o'., , '· l

, '

Submetido à apreciação da Comissão de Constituição c Justiça,
o %efcrido projeto foi,aprovado; tendo sido .apresentada emenda •su·
primindo apenas o termo "competente", ao final do_ parAgrafo Onico
da Bova rcdaçilo dada ao artigo 2• da·. Lei n•. 6.268, de 24 .de no·
vcmbro de 1975.
A rercrida Ler' n• 6.268, dc_24 dé:no~cmbro;dc 197_5,'facul!ou ao
responsável por titulo protestado, uma vez efctuado o seu pagamcn·
Ir>, requerer seja este averbado 11 margem do compctcBtc registro de
protesto, A alteraçilo proposta vai além, porquanto objetiva rcsgütirdaro conceito crcditfcio do devedor, conforme observa a justificação
do projeto, pelo menos teoricamente, a fim de que uina inadimplên·
cia eventual nilo represente um anAtcma lançado perpetuamente
rr>bre o inadimplcntc ocasional.·
·
· O ·alcance da. matéria, dentro da sua relatividade, é positivo,
unna vez que viabiliza o acesso mais rápido ao bancArio, onde se si·
lu:am os óbices mais evidentes, antepostos aos que, a certa altura, dei·
!tunm de cumprir, a tempo, compromissos financeiros, tornando-se
pa.srlveis de protestos, .
Dessa forma_. quando se considera o efeito simplificador do aces·
so ar> crédito, colimado pelo projeto cm qucstao, resta concluir pela
sua aprovação, na mesma Incluindo a emenda sugerida pela Comls·
são de Constituição c Justiça.

· ..

I·

·'

O Congr~so Nâéional decreta:
Art. I• Fica revogado o parágrafo Onico do artigo 25 da Lei nO·
mero 3.807, de 26 dê agosto de 1960, 'cóm a redaÇilo que lhe deu a Lei
n• 5.890, de 8 de junho de 1973.
Art. 2• Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições cm.contrârio. ; ·. 1 ;: •
·' Justlncaçio.
Calcada no.bom·scnso, a rcvçgaçilo doparágrafo Onico do arti·
go 25 da Lei Orgânica da Previdência Social, objcto ·desta nossa
proposição, se impõe, especialmente cm razilo do conflito de intcrcs·
ses;'ou'dc aspirá"çiles;'parà'sermcnos 'afirmativo,'·c~istcntc ~ntre os
trabalhadorescoscmprcgadoscmgcral: ·:. ·
· ·
. '"'
......
' .-·..:. ,··
;,

Esta nilo coincidência de aspirações e~Íá paÍcntc 'no f~to de que,
enquanto o empregador. busca _a. rcalizaçilo .ou.a captação de lucro
para seu capital investido, o trabalhador, via de regra, nilo tem aspi·
raçilo maior do quc,pe~ccbcr,salários mais justos, que lhe possibili·
tem um viver melhor, com mais dignidade cmais perspectiva,
Ora, a nosso ver, somente esta sucinÍa IntroduÇiio'já'pcrniite a
conclusilo de que, -cfetlvamcntc, o disposto no parágrafo Onico do
urtigo 25, cujo rcvoguÇilo estamos prppondo, é danoso para o traba·
lhador. E o é, justamente porque não se concebe que pÓssa fun·
clonar, a contento, de modo Isento c justo, um sistema que ponha
nus milos dos empregadores que dispõem de serviços médicos pró·
prlos ou cm convi!nio, o destino dos trabalhadores que ficam doentes

-51· c necessitam de afastar-se das atividadcs laboratlvas por pcrlodo infcriora.tS(quinzc)dias;·'
.
..,,,.,,,...
·,.
·"
.· ' ':Evidentemente quedificilmcntc·o'trabalhador;-cujo empregador
:·.dispõe dc:médico:próprio ou:cm :convênio, ·conseguirA• uma:licença
· para tratamento dc:saOdc;'pois sendo o·médico; também' empregado
•deste mcsmo·cmpregador,:os critérios de avaliàção•de•uma cnfcrmi·
'dade: tendcrllo,,normalmentc,, para. úma .rigidez quase insuportável,
resultando, via de regra, na negaçllo dadocnça;.c::;,: .. : :·. '":' ,, i ' " " :
:o: ·.:Dir-sc-4 que. estamos vendo·fantasmas,:·ou qúe nllo·estamos dcs. cendo: à·: realidade·- dos•fatos:: Pelo !contr4rio:-•Esta nossa'-proposição
vem• justamente•·ao· amparot de-· uma· :prAticá •quc:se·tem: verificado,
com: maior JreqUência':nestes 61timos tempos;> à· dc'adotar-se'·como
· norma,a.negativa.de.licença para•!ratamcnto'dC"Sallde p'or 'perfodos
·inferiores ·a 'quinZ. :dias; E;. de' modo· inusitado; a·,ocorrência •deste
f~nômeno quemantéin serviços médicos pr6prios·oú crri convênio:: E:·
,que;fcomo,sabeniosi1fica muito mais.. fácil 'endurécei' o- processo· de
concessllo:dc licenças'm~icas:quando se tem os'serviÇOs médicos ao
.nossO diSp·or c'sOb·nll'Ssa tUtela~·~;·_,,.:·~,.;:. i l-. ;.~, ·.:. 1 ,,\L'.>:~: r.::.•J" ~- ·;_.,. ., _,; ·· -~ ·;~:.~.:: ·
:1 ,; '"'.:: , _ ':.:~·i ';.'<~--·\r. ·~.'S' ·;~ ji~ ·> !1•' I ·:.t: ".t i,'t :/ ;: . :'.i;-~,., .::v <, -~--. •· ..: . ;":·; · ·,.1!
.. .A experiência dó dia-a:daa nos tem demonstrado que o·,cgolsmo,
·a hiêcimpr.Cnsilo âiníolcrllnciá dê C.iiós cmpréRádôres teaii'Icva·
'do'à'nllo:héSitár'na'pr'Atica:de,àiol que bem'éaraéterizam a espolia·
~-~-çã~;dh ~p~SsOã'h~ln'ánB. ·vCjá~sc;:po·r·-cx~mpt~.~a_ ~êé-úiíi~dé·'~sSinátúi-a
' , "..1.1' ,·. .
. ,,, ) .,.\-.
·r
'''·'· J,' ... ,. ,,..•.
.1•". ,• '• ' · ' · '
····:de·•.,carteira
profissional; "a sonégaçllo
salarial,
até
mesmo do. salárao
-~
,.l '1·'1'-< "'"·•·' .. ,•,,,
....
.•· • .. ·'10
. "~
..... ' ...... ~ ........
'.
· minamo,. o não-pagamento de repouso semanal renegado c o .não-re·
colhhiiéni~: de contiibuií;õcs. previdênciârias .clcscóntàdás cm folha
. dé: . págaiiii:'nto,';ô''que:córrésponde;: inélusive,: a uma, aprÕpriaçllo
•·.·''d"D' ··~·-·~.-·· . ,.. ~·.... --~'::· ....;, " ........· --· ...... ········· "·'· .. ':J· ·.
1

c

'às

<.'

\, ) " '

'

'
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'

•

:~·~·~· .~::~~i~~~fP6i~:.:p~~t'iC~hi~nt~·: ~b:·~.~6rt~i~~~ d(~ 'é~p~ggad~r~âA:!4'~c~ o
ni~dico.é'seuêmprcgadiif <(exame m~diéô para aavaliaí;ãcidêdóen·
. ça e' a consêqúente,licençií"é expoi o. émpr~gado ii um podéi pàra ele

··serviço médico do Instituto Nacional de Previdência'Social quando :a
incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias;· · · • · ·:-· " '····•' ''''·'
•

,

·''

., , ,.

. •

• ,· • • • • • • o • ' • • • • • • • • • •
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;'':.'·.'• •.:;~·... ·;,i~.!l.·:·

' "(Âs Comissões d/·ómstituiçào' e ·'Justiça âle Lêgisla'çao·

:.'.· . ·,·Social:)·,:..,"::.::·;';:·::·.'.~~·.:~.~- ~·.:;1 .:···-.>;.· '<;.~:,:· ~- ·:.:·,:·~.-~·.·:_:~·i-:_.:···.:.,;.',···:. ;·.~~-~.
1

. ..... o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-:- O projeto;lado será

, pubÍicado éremetido às comissões Cl)mpetentcs, (Pausa.) .. ~... ;,,,,~''·'
.. , , Sobrc.a.mesa,.requerimentos_que serllo lidos. pelo Si.l•:Secrc--tál-iO • . ··:·:·::~·::·,. ~ ... :.;,;,. ·.J., ~-~.·~J ..-.~r.t!; ·:,.~.- J ~-·, .... ,., ~~
·••
··:~·~.: ·· '.;:·•.;":saolidOS'OS'Sc8üirliéS :-,~~:.. '·?· · ·, ....,.',:·::~:·r..•.--.:'
.

.. REQUERIMENTO N• 336, DE 1976
.

.

"

.

·'

'.

1· .;· .:··~~::.~;"1"</'~:/-

ScnhorPrcsidente, ·

,_., .. .-.

Nos te;mos do art.233 do Régiinento Interno' requeir~ a trans
criçilo, 'nos A'náis do 'Scnáitõ' Fcdérál;'díi 'ôrdcm 'do I!i.a dÓ _dia 23 de
julho' passado; doiMinistró:Chefé' dó EMFA; 'General:de-Exí::cito
, António'Jorgc Correa,_referente àscomemorações do 300. aniversArio
,do,Estàdó~Maiórdas,f.orÇas_Ar~adÜ.,;;,~....... , ,,, .• ,. 1,. ,,,, '"·' ·
,,Sala das Sessões, ~.agosto de ;19(6. ,.;-,Lourlul Baptista..·.. . .. ,.
·:.: •. ,_. :, ;, :.;·.!iREQUERIMENTONt337;DE'I!l71í'": .·
·... ··•·'·.·.; '(;' ~·\·::j ·' ··•":i:.t.'i.;".l. 't·.:~··~-·1;,:. i '.:~:~··:"'J;•:J~.'<i''·' •:::.•'.\·.,,t'·.:i:i~ >; ,:·,

.·, ... Nos termos do.art.-233.do Regimento Interno. requciroa,trans·
'~ri_Çilo.,n~s. Anais do1,Senado,,do.AvisojGM/n• ,0425,dÔ Sr. _Mi~is·
ttro,dolntcrior:..,...• ;,.,:.~·i.. ;,.:;.·,· •. ::·~·:··.:~;.··
_., ,..... --~·· ~. . /,;;:f., ..·i,::
., ··::. ,,._ ''·' :- · ..•. : •• : ·,· ,.::, ,_,; 1Justlfleado ·,,.• · .. :c.·,. :.: : ·'···· ·'·:~ ·:
:"-,...:

•,, ·'·--,';, '.:. "~!: 1 "; l:~.;~·;, ç .·!~,~·~~l.~•·:··· r.r:t'":,·:J~ 1.":::··· '._...: )p~

•. ; '•

. OAvisojGMJn• 0425;.,d~ Sr•. Ministro.. Maurlcio Ra~ge~ Reis,
do Interior, reflete,, a permanente atençllo.,de,,Sua,:Excclencaa aos
: irltl-iiriSP.~.nrv~t::J··i . ·;·:~:· :·.·:,·: , ·.· :... ·,·:· ;:>;:'·,. :. ·( .·:.:·.. ·~·· .::: ~: ·. :··;,~·-· ··:...·:.: .. · .. ~.. ~: ...: . assuntos tratados no Congresso Nacionai •. E,.no.caso present~, são
..• · ·:.9 mcl~or C:êúnaisjaistó' é quc,o,trabalhadorpossa dispor de ser- trazidos ao nosso conhecimento progràmas ~ projetas rele_vantcs, em
viço médico dirctaincnte pr~tàdo pela autàrquhi prcvidenci4ria, pois .execução. pela SUDAM,. no .relacionado, ao. problema das, enchent~s
' esta, i:criâmé:ntc; agirâ 'com 'isé:nçllo,' p~lo menos é 'a 'pr.Sunçllo; jurls , do. Amazonas, por. nós apreciado,ein recente pronunciamento. ::.:. ;.,tantum, de que todos os segurados estllo em igualdade de condições.
·.:'-:Dada. a significação· do_ documento,, requeiro :a. sua.transcrição
· · ·Déiuira: parté; ietiràr.. da .Pievidê'ói:ia ;social.obrisaçllo, que lhe nosAnaisdaCasa. . .-,.,.,· .. -., .•. , ... ,
... ,... ,: ., ... :~; ..
pi:rterié:e' 'iní'plica: ~inô é' óbvio, em' criar désri~i:css4ria complcÍd·
. Sala das Sessões, cm S,'dc asosto de 1976•.-:Óattete ~lnhelro•
•dadc rias''iciáÇõcs'dc cnipiego,'vez'que;'ântC: á fcêúsa do atestado .mé- :..; .ô SR;'PRESIDENTE'(Magalhlles Pinto) ~·osrequcri.ricnios
dico, po~jlarté:de médico da empresa; terâ sempre o empregad~ o ,direito de plcitcA;lo 'diré:tariientc· da Piévidêni:iá Sociál(p'ois a lei não o 'lidos scrilÔ siiliirietidos aó exame da" Comissão Diretorai" '-· .•. .
.~.. Sobie a mesa~ réquciiinêntci que si:r41ido· pelo Sr: 1•-Siii:ré:tA'rio.
impede), bem como postular junto'.à'Justiça·do.Trabalho a reparação ~:c_; ,•"' '·,',"' : ·. ··.J.;·;•;.1•"• ~:,::; ,"o ·~~~·::•,,.,•
~. i•:; ' .:>·;!,'' ''r)
.ílii dàno càu'iailoOil'.vistií'de.qúc~.Ciido.a'iccusiídc con.cessllo de ate!"
lido o,seguint~.: ,,:;.,·.. '.·. ,\ ·>':
,.,.,,: ,.. ,, .. ·
': tiido médico um ato indiretodÓ emprcgàdor; ti:rA'cstc que arcar com
.tód~s: ós'gr~vàmê(dc' uiri 'Üissldio indiviÍiúill,)nclíisivé pcrlcia mé· . ' ·•·, "·''.,.i REQUERIMENTO N•338,'DE i976"'· "·''' ".·:···~'
',L·

•' '•.:' e

. dica, au~cnta'ndo, :·dcsti( fornia; .o. númcr.(de .:reélainâçõês traba·
'lhistàs,e'prolorigando,:müitas'v'cíes; nô tempo,' à éonci:ssllo 'de um be:
neflcioqúcl:scmpic~itàlparíi·otràbàlhador.; •. · ,, , . . , . ·
ccinclusilo, 'pois, á que se chega, é de.q'üc, écim'à revogação do
dispositivo legal sobexânie; voltarA o' Instituto Nacioíiál de Previdên·
-da S(iciai'a assairriir'umàfunçilo'que.deve sei somente sua: tal como
verificar' c. atestar ·,as,. condições de sallde de' sclls'_, segurados c
dependentes destes:·· quando' por. eles,' individu'almcnte. procurados,
cmcas'o de efctiva incapacidade làborativa.' .. .. •· .. :: '
Sala das Sessões,
5 de. agosto
de 1976,...:Nellon
Carneiro.
' .
. '
''' -- .. ,.
.
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LEI .N•Ú07,
DE26DEÂGOSTO.DE
1960.
.
... ".
.. '
.,., ......
·,

Lei 01'1:inlca da Prefldêncla Social
''.

.............. ,.,,·,, ·············· ........................... .
',

Art; 25. ··Durante os' primeiros IS (quinze) dias de afastamento
do· trabalho, por motivo" de doença; incumbe à' empresa pagar ao
segurado o respectivo salário: '
.
• ' '
·ParAgrafo único, · A empresa que dispuser de scrviQo médico
· próp'rio ou em convênio caberá o exame e o abono das faltas correspondentes ao citado perlodo, somente encaminhando o segurado ao

...... · .. ;

1•'.,

r'.··:::;q~·;·i.~ ~:·.:;·; . . , .. ! ~- .. I·,.::..~~·,

·,

I

'.r

i).;~··~, I,,,.

r'\

,., .. Nos termos,do art.,282 do Rcgimento)nterno, rcquearo que_,o
;Pr~jeto,de Lei.do Scnado_n•._ÚO,de.l976, seja anex~do ~os Pro~ctos
, de Lei: do Senado,.n•s:l33, de,l975;.e 154; de, l976;,que Jlt:tramatam

cm.cenjunt_o_,· . ... : <.': ·~;·::.:::--:- 1; :::.·~~..~,.

~- ..... ·-..• \!··.:·~ .. ,_;I,,;_,;:·,~-.

, ....Sala das Sessões, cm Sde agosto de 1976. :-: Accloly. Fllho,,Prcsa·
dcntc,da Comissllode Constituiçilo e Justiça.,: .. · .. :,.,_ -,.. , , ... ,,.,
o SR;· PRESIDENTE (Magalhães Pinto) .::... ·O requcriménio
"lidoscráinclúldo'cniOrdcm'do'Dià;·':" ·'' ·' ·" ·' ' ,. ···. '- .
·,. -·:·HAoiâdoresinscritos:··'· . -·· . · ··"-' ·, "., .. • .,,._ · •··
''Concedo a· paliivrà ao nobre Senador Benjamim Faràli. ·.· ...:' ·.. :
·:

··LEGISLAÇÃO CITADA

'I

I,

···:.'f ..:.: ..·:·.;.::·.~--~.,·(;·~.'.:·f.; .• ,· .. , .. ·,,t.,,

,.i"'

·.:.i·,J," . · '.•

::~·~·'

•·. O SR. BENJAMIM FARAH (MDB ..;... RJ. Pronuncia o seguin·
. te· discurso;)- Sr. Presidente, Srs.-Senadorcs:- •· . · ·: :.: ....
· , Ocupo hoje·.esta_ tribuna com-um sentimento·.particularmcnte
agudo de minha e de nossa: responsabilidade:para com o futuro do
Brasil;.para•com o amanhã de nossos filhos. Muitos povos· ficaram
de lado na marcha da História, porque não-perceberam,'em·tempo,
·as mudanças, lentas.mas lnexorAvels, que se processavam em_ volta
deles. Estamos numa dessas épocas. O futuro pertencerA a quem;sou·
bercomprecnder;prevcrcsepreparar. · ·. · • ,,,. · '.'
Hoje, não acreditamos mais em sonhos premonitórios, como no
tempo do· Faraó'c de José, para nos prevenir contra os anos magros,

-s2·.:....
'nem cm profetas que falam cm nome 'dO Eterno. Devemos caritai
:comnossa inteligência·c nosso senso de prcvlsilo.
' '
, . . .HA algum tempo, falava-se muito no ano 2.000, c os pulses mais
'adiantados lnstitufram comitês cspcciali para orlcntA·Ios c preparA·
:los, para ·uma data que .parecia Jatfdlca. Désdc então, os acontc-:
cimentos tornarám-sc mais velozes, c hoje a grande pergunta 6 saber
.que pafsespodcrão chegar, Integras, at6aqucla data. .
·
Sem ddvida;' serão as nações que não se dei~àrlo distrair c
enganar pelas aparências. esplendorosas do presente; tendo; ·pelo
· contrArio; bastante pc'nctraçlo' para ver as amcaças·alnda veladas c
que estarão mudando, cada vez mais, a face de nosso planeta. ··· ·
Srs. Senadores, o mundo estA ,ameaçado por quatro· grandes
. perigos:
,
A Supc~opuJaÇãd · . . · ·
A Fome
·MudançasBAsiC&Jnoscucllma,
,. . . , .
O crescimento de pragas que ameaçam a Bl!ricuttura no
' .:mund'? todo, isto é, ameaçam o pilo cotidiano de c.~da_urii~.

mais ineficazes c de mais a mais dispendiosos, Calcula·se que hA; no
mundo, um ndmero impronunciAvel de insctos (o .ndmcro :J; seguido·
por.JS zeros): Seu peso total él2 vezes superior ao: peso total dos
seres :humanos •. Esses: lnsctouc multiplicam com: uma ;fecundidade
·que inspira pàvor. Em certas espécies, a f!mea pile centenas ou·milha·
rcs de ovos:após'cada·copulaçilo, E f11SCS,bichos silo mais resistentes
que os homcns.ao máximo do frio c do calor,• c muitosjâ se tornaràm
: imuncs'aosinscticidas. ·:: ''· :<·' • · ·.• ·
··
·: .. ,,., .,.,
. "··.Os insctos estilo cm marcha, dizem os especialistas. E. prever seu
: desenvolvimento c lutar éontra· eles com meios ·adequados é urgente,
.justamente porque essa luta é cada.và mais diffcil c mais custosa;'·:. ' 1
:.:.;,Esscs.quatro-dados,slo apenas,pcqucnas amostras de um. as-.
sunto
. de: incomensurável. .importância: .. a necessidade ·de• prever .c
1
·.neutralizar. males imcnsos:quc ameaçam ·o· bcm-estar .c, talvez; a
existência de muitos pafscs neste mundo.: ,· . · ,·, ·
...
·'No Brasil, hA dois trabalhos urgentes a fazer: cm primeiro lugar,
c~ idar da agricultura c da criação à altura que os tempos· pedem, poi~.
'num mundo com escassez de alimentoso: ai estA nossa principal fonte
de divisas c, portanto, .o prinCipal alicercc,de, nossa independência·
E cvidC:ritcá inierligaçilo cntr~ Ciiês 'pengoS.Silii cvicÍcíuesiáin- .cco'nllmica~ A'Natúrcza 'ror gcncrosà' para".i:àín' ci' Brasil; Deu-lhe·
.bém suas trágicas conscqUênêiils, especialmente· para os povos 'vastas' planlcics',parà :a, ctiaÇão c para·'a agrlêultúríi:' Mas o, Jiomém
inconscicntCi c imprudentes que nlo souberem se protescr em tempo. 'deve sabcr·mcri:ccr ~sa'gcnêrosidadc. Citarei uni' úriicci'cxemplcii 56
O assunto é realmente vasto, grave complexo demais para que cm Mato Grosso; càbcm 20 milhões de cabeças de gado cm' pecuária
cu possa sózinlio abrànger·'lhé tcidoo. oi. a•.,..:ios'c"propor toda• Iii , extensiva ·c. niais de IOO';niilliõcs 'ein' pCé:uAri~' intensiva dé corte,
.mcdidâs cjuc sé impõem. Contcntar-mc-éi cm evocar alguns. dados enquanto que; hoje, todo'o gado dÓ Brasil sômá'so a90 milhões~ ',' "
' ·, Em scgun'do lugár; devemos 'prever' ·o'· futuro 'e' para. ele nos
significativos, mais a titulo de exemplos do 'que de demonstração,·
propondo, depois, a formação de uma comissão especial dó Senado prepararmos 'iii ais' do' que. é' usual: nó' tcinpcramcnto .nacional, pÓ is,
para cuidar de situação tão incomum,- alertando tanto o povo como , num mundo cm mudança climática, silo os mais previdentes· que.
o Governo para assuntos essenciais a nosso futuro c dando o cxcm· niclhor evitarão as catAstrÓfcs. ()'Brasil, por sorte, parece não. estar
pio do tipo de estudos que o assunto requer. ' . : . '
tilo anicaçado quanto outros'palses. Ma5' isso; só·sabcremos;·pàr
certo, Úó saberemos 'os perigos' que nos esperam é' as providências li
Eis os dados que prometi: ·
• . I• fato i HAjA. no mundo cm que vivemos, 400 milhões de pes· tomar para evitA-los, com'. a ·ajuda.'dc especialistas c plaricjadorcs
, soas- isto é, o cquivalcntca4 veios apopulação inteira do Brasil~. capazes de prever ó futuro e 'preparar-Sé. pára .ele.· De tais. estudos
·que sofrem de fome crónica oú aguda·. 'Muitos outros milhões juntar· podcrilodcpcndcdÍ'bcm~estar de' nosso povo c o cstado'dc nossa
J
•
.. •
·•
•
•
•
·
se-lo a·essc trágico cx6icito, ·num futuro ·prcvislvcl. Não·adiarita '·cconomial; ·
·
'.Ter.rilinarci
esse
discÜrsà;
grave
c
solene'
pÓrncccssidaétê;
com·
'fechar os olhos à realidade, sob pretexto· de ter bom coraçlo. Nesse
caso, o bom coração é o nosso pior inimigo.
uma fAb~Jii/tirada dÔ livro admirávelde Caillâ e DÍmna, um livro
2•fató: Poucos paÍses estilo sabendo tirar vantagem de suiss ter· que' nos 'vem da lndia antiga'e contém ,toda' a, sabedoria humana,
ras, para. produzir. os .alimcnto~.dc. que a humanidade estA prc· especialmente no campo da politica .e' dá arte' de guiar'os_povos. A
cisando, cm.,quantidadcs. sempre. maiores. (0. mundo consome fdbula é intitulada Os Três Peliuis c temo 'SC:gúintc prcâmb'ulo:
• '•.- ·'.
atualmcntc mais de. I bilhão c 200 milhões de toneladas métricas de
.. · ... ·r· ... 1 • • . : •. I ,., • _ ... -..• ; , ••.• , .. - • -: .
•. ,
· cercais por ano.) A Rds5ia, apesar· de suas planlcies imensas, estA
· "Os· homens silo três: dois supcnores c um mcdfocrc.
importando trigo. Reconheçamos que os Estados Unidos estio
:uni dos dois primeiros nilo se altera nem perde a cábcça ante·
dando um exemplo' sobre que precisamos meditar c devemos imitar.
:0 perigo, 'riem carece de' recursos ciu ast6cia. ou sagacidade,
:para pór·sc a salvà;6laquilo que, 'de. golpe c de surpresa, lhe
A Natureza os dotou. de grandes planlcies, cr eles estilo sabendo ·
aproveitA-las ao 'mâli.imo.' Silo 223 milhÕes· de acres, cuja produção
sol!rcvém. Superior; i:ontudo, a este; é'aqúclc que; dcitado'clc
anual atinge; graças ·ao progresso tecnológico,' a úm valor' de ·54
:visiio, vê o que vai !lu ceder antes. que. suecda, c ântecipa:sc '
bilhil~.dcdólarcs .. (Mais. de SO% d<?s·rcndimcnto_s pctrollfcros do
:com habilidade c decisão a fechar caminho ao mal, antes de
· :cair ·.vítima dele. Quanto ao mcdfocrc, é' o·' indeciso c o
conjunto dos membros da OPEP, a Organizaçilo dos Palscs Expoit~'
dores de Petróleo.) São 54 bilhões de dólares - 274 bilhões de cru~:
in.cgligcntc'.. ~urprcendc·o .a desgraça, sozinho c perdido,· c as·!
ls•m perece, . . . . ·
1ciros ao cllmbici oficiall...;. que se renovam todos os anos, sem limite'
. .
. ,.
· · Estes casos estilo ilustrados na história de. 3 peixes que
de t=ool . ,
·.
. . . ..
.
. · .
'
3• fato: Mesmo a tecnologia agrfcola mais produtiva não 6·mais
!Viviam num aÇude que ninguém visitava. .
suficiente por si só. Pois estamos assistindo aos primeiros sinais de
Certo dia, passaram' por ali dois pescadores que, vcnao·
: múdanças climáticas que o mundo nilo via desde s!culos, c que terão
os Ires peixes; combinaram voltar com suas redes para pescA·'
que ser tomadas cm consideração num plancjamcnto adequado. HA,
los. Os peixes os ouviram; c um deles, o mais inteligente,
, nos Estados Unidos, inddstrlas allmcntlcias .c' fAbricas de' equipa·
encheu-se de temor c receios, c, agindo. com firmeza, fugiu
· mcntos agrlcolas que estilo pagando ·at6 1.500 dólares por dia (mais
pela desembocadura do açude para o rio, c foi morar cm
dc·H.OOO cruzeiros,· por ,dlal) 1 a certos especialistas capazes de
outra parte. :
. orientA-los neste campo das mudanças cllmdtlcas.
O segundo, de menor lucidez que o primeiro, demorou a
Algumas dessas mudanças jd foram localizadas c medidas:
adotai uma dccisilo. Mas, Achegada dos pescadores, disse
, afctam a lndla, a China, a Unino Sovi!tica,' o CanadA, o-Nordeste
consigo. mesmo: "Fui negligente, c, este 6 o resultado da
europeu, A marcha da seca, do norte para o sul, por exemplo, pode
ncgligênéia", Olhou os pescadores c viu-os tapar a dcscmbo·
ser prevista c seu roteiro traçado.
cadurq, c. deu-se conta do. qu~ P.rctcndlam fazer I .E rcp~ti~ ·
41 fato: Ao mesmo tempo que essas mudanças cllmãtlcas, outro
consigo mesmo: "Fui negligente, c que serA que, nestas·cir·
perigoso Inimigo ameaça a agricultura: as pragas, a principal das '
,cunstQnclas. no••o alndP fazer para salvar-me? Poucn !xito ·
q!'ais são ·os lnsetos nocivos. Oont!l!_cles,..os rcm6dlos são de mals.a.
:têm.as décisõcs tomarlns~sob o efeito ila. an.sdstial E preciso.
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-53"§'I' ·Para obtcnçilà do certificado, o candidàto a dirêtor de auto-escola dcvcrã.satisfazcr, entre outras, as seguintes
condições: ' · '' ,.
· · :/ ·'
1<-Scr motorista dc.catcgoria profissional, com, bons
antcc~dcntcs pr~fissionais; .·. •.. . .· . .. : . ~. . ·, . ~ ,: :
11- Obtcr·aprovaçilo cm exame ps1cotecmco para fins
pedagógicos, realizado por entidade oficial ·ou'é:rcdcnciáda;
"'III'"-' Exibir 'certidão negativa de débito' de m'ultas•dc
.. trânsit_o;. ..
..... ,
: ... ·;- ,.. .. :~· . ·'··
IV -Apresentar atestado de bons antecedentes.
§ 2• . Para obtenção elo certificado, o candidato a i~str~
. " to'r de' àuto-cséola'devcrá satisfazer espcciàlmcntc as condi·
· çõcs seguintes: ·: . ..
··
· · ., ·
.
1-Scr'iniliordc21 (vinte cum)'anos; .' .
11,..:; Ser condutôr de categoria profissional Mrriais de
':!(dois) anos; · ·
·
·' ·
'' ·
III -Comprovar bons antecedentes prolissionaisi · ··
,·.
· IV ...;. Ajiréscntár atestado de bons antcccacnics; · '. .
V_; Póssuir éicÔiáridaclc mlninia' corréspondcníé''à 5•
sêric do,. gràu; : . ·. •'
. . .. ·.··
. .·
·· · · VI ....: Obter aprovaçllo ·: cm · ' exame· · psicotécnico
. destinado apurar condições para ó cxcrclcio da prcilissãoi .·
·· VIl';:.. Ter sido aprovado cm curio de trcinam'ciito i:Spccializadó; ·· :-·- ·
·
·· · · · ·· -- '!;;:·"·:· ·

porém, nilo desesperar, nem deixar de procurar n salvaçllo,"
Cómo recurso, fingiu estar morto c boiou sobre as dguas de
costas paro baixo. Os pescadores, cr.cndo-o morto, apanha·
'ram-no c puseram-no na beirá do,iio cm qúc desembocava o
açude. E ele saltou para 'ó rio, c salvou-sê. .
·
,
, . Quanto 00 inepto, pÕe•SC IÍ dÍlr. VO)tasdc um )ado para
'' ' outro, sem propósito: até quc'foi àpanhado. . .•. ' .. '
·· .. · .· E cu considero; coni:luiu o narrador, dirigindo-se ao. rei
. a quém essa fábula se destinava, considero que dcvcis:prcvcr
: .. o desenvolvimento da situaçilo com sagacidadc,·agir como se
.:: estivésseis vendo o futuro corri:vossos próprios olhos, supri, ·•mir'o·mal'antcs dc'cnir' vitima 'dclc,·c fechar· o caminho às
calàmidadcs·qucsobrcvcnham."' ·
·.

> :·: : -:·

. ' ·. ·~s~~·tc;t~:~s~;i;~ na ln dia, 6séculos antes de Cristo,.nilo parece
,redigido para nós diante dos graves perigos que hoje evoquei? ,
.... Repito e concluo:·.'~Dcvcis prever o. desenvolvimento da -situação comsogacidadc, agir. como se estivésseis vendo o futuro com vossos próprios olhos, suprimir o mal antes de .cair vitima dele, c fechar
o caminho· às calamidades antes 'quc,sobrcvcnham.·~· (Muito :bcml
. Palmos;): ·
· ·
.· ·
·
... ,

a

-··;~'

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:,· ·
·· , :José Guiomard·-:Evondro Carreira -·José Esteves '-.·Jarbos
.Passarinho:- Henrique dc·La Rocquc ...:.- José·•Sarncy- Fausto
Castelo-Bronco·-· D(liartc Mariz·-· Jcssé Freire - Domlcio
-Gondim-·Ruy Carneiro- Arnon de Mello- Luiz CavalcanteTcotõnio Vilela.;.. Lourival Baptista- Dirceu· Cardoso- Gustavo
.Capancma -·,Benedito, ·Ferreira·'- ltallvio •Coelho: - Saldanha
Dcrzi "7' Accioly .. Filho - Motos Leão -· Lcnoir Vargos -Tarso
Outra.
'
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nilo hã mais oradores inscritos.
·

1

.VIII_: Exibir certidão negativa de m~l;as de t;Ansito:"
:Art. 2• .·.Esta lei entrará em:vigor•na data:dc.sua publicaçilo,
revogadas as disposições cm contrário;.
•·.. ' '
-I,
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sR; PRESÍDENTE' (M~galhãcs Pinto)- Passa-s~ à votaÇão
da Emenda n• I, dc'Pienârio. · · . . .. ·
· . : : ·· . · ' '
' ·Os Srs. Senadores. que. a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada. ·
·
· .. ·
· · · '
·A matéria'voi àComissão de Rcdaçilo. ·. , .
.

'

anseguinte a emenda aprovada:

:Passa-se à

....

.

.

EMENDA.N•l (dePieúrlo)
. ·Ao Projeto de Ltl da CbWa at15, de 1!175.

ORDEM DO DIA

·. Votação, ém' tuin'ô único, do Projeto de Lei da 'câmara
. Ao Projeto de Lei. da Cdmar~ ..io 15/75, na parte referente aos
n• 15, de 1975 (no 1.708-B/73, nà Casa de origem), que supri·
me o item XII do art .. S• do Decreto-lei n• 237, de 28 de fcvc· itens I cÍI do pnrágraro 2•;'quc se piétcndc acrciccntaúó art:·5• do
. ' ieiio 'ile 1967, qué rnodilica o Código Nacional de Trânsito, e Decreto-lei n• 237, de 18 dc'reverciro.dc 1967, que modifica o Código
Nacionai de Trânsito, c dd ou tias providências, dê-sé' a scgÜirité rcda;
di!'outras providências, tendo· · .
·· · · ·. , . ,
"ão:'.
·
·
· ·
·· ···
PARECERES, sob n•s 605 c 606, de 1975, ciSO êi81, do
1976; das ccirriiisõcs: '·
·· ·
·
...§29 •' o ..... , • • • ·.-.~.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , · , , • • • • ,· • • • ,.·. . . . . . . .
1-Scrniaiordc25(vintcccinco)anos;·: ·
,,,
.• .:-'de C~lulÍioe Juadca, l•,p~a_;to: pela
·11- Ser condutor de categoria profissional hã mais de 5 (cinco)
,constitucionalidade c juridicidadc do :Projeto, sugerindo altcroçilo da rcdaçiiodo Emenda; .29 pronandamenlll: pela coris· anos;n:
. titucionalidodccjuridicidlide da Emenda n• I de Plcnlirio;.
·o·slt. PRESIDÉNTE
(M~giÍihilcs
PinÍ~l
~.Íte~·2:'
. ' ..
.
,,
'
.
'
.
· ...:. d; TraiiiJIOrtn, Comanlcac6n e Obru Pdbllw, 1•
VotaÇiÍó, cni turno único, do Requerimento ~. 214,, de
· pronunclamentó: fàvorâvel ao Projeto;· 2• proat~ncla-to:
1976; do Senhor Senador Ruy Santos, solicitando osobrcstn·
:·favorável ao Projeto· c contrdrio à Emenda n• I de Plcridrio. ·
· · mcnto do estudo do Projeto de Lei do' Scnâdo "no' 134,' de
Em votaçilo o projeto, sem prcjulzo da emenda;.
1974, do Senhor' Senador Nelson Carneiro, qué ácrcsccnta
:Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
parâgrafo· ao 'art.,652 da Consolidação das Leis' do Trabalho,
tendo'
'
···
· ,.
,,
dos; (Pausa.) Aproyado.
PARECER CONTRÁRIO, sob n• 413, de 1976, dá Co~o seguinte o projeto aprovado: ·
missão de Lcgisloçiio Social. · ·
PROJETO DE LEI DA cÂMARA N•lS,
Í!l7s
(N• 1,708-B/73, na Cua de orlltRI)
Em votaçiio o requerimento,
.
Os
Srs. Senadores quc.o aprovam,.quciram··pcrmancccr senta·
Suprime o Item XII do artl1o S• do Decreto-lei n9 237, de
dos.
(Pausa.)
Rejeitado. .
·, ·
28 de lenrelrG de 1!167, que modlftca o Cddl1o Nacional de
A matéria continuarll cm sua tramitação normal,
TrAnsito, e d' outras PJ'C!Yidinclu,
O SR, PRESIDENTE (Magnlhiies Pinto)_; Item 3:'
O Congresso N,aclonal decreta:
Votuçiio, cm turno único, do Requerimento n• .323, de
Art. I• Acrescentem-se ao nrt. 5• da Lei n• 5.108, de 21 de se·
1976, do Senhor Senador Lourlval Baptista, solicitando. a
tcnibfo de 1966, os seguintes parágrafos:
"f
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-54.transcrição, nos Anais do.Scnado.Fcdcral, do discurso pro·
o SR. NELSON'CARNEIItO (MDB- RJ).-·Com muita
nunciado pelo ex-Presidente da,Rcpública; General Emnio 'honra. ,, ....
· ·..
' Gàrrastazu M~dici, no dia IS de julho de 1976..
·.·.' O.Sr. LiaiZ Ca,itcílte (À RENA .:..AAL)'.2. M~u cniini:nic cole·
· · · O Sr. Net.. Caraelro (MDB';_ RJ).- Sr: Presidente, peço a ga,nilo tenho omcnor, o mais leve prop6sitodi:'p6r cni dúvida Íl afir·
palavra para encaminhar a votação: ·
·· · . · ·
mação ou a suposição de v: Ex• C!c:quc éo séu',disciirso'rii!o tenha
' .o SR~ .PRE!llbEN'Í'E. (Ma~~lllllc~ Pinto) ~. Tc;n a palavra 0 sido publicàdo pelo motivei que:V: Ex• áli:ga~ q'ualsi:ja ter clialtado
Caxias como ·eminente figura polrtica,'tão eminente .pol!tico como
· nobro= Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a vot_açilo.
• vulto militar. o meu propósito élipcnas dar' um' depoimento;· · :. • ·

o SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para'cnéaminhar a
votação.)-';:sr.Prcsidcntc,SrS:Scnadorcs:. •··: .' :..... ·. ·
. ' A.oração pronunchtda pelo ··x~Presid~nti: .Emnio ·Garrastazu
Médici parece ·demonstrar q~~ s .. Eii• fu sua .iniciação nà . vida pol!·
tica, porque embora houvesse passado pela Presidência .da Rcpúbh·
· ca .timbrou S. Eli•. cm afirmar que crà apenas delegado das classes
mllitarcs, ao contrário dos seus aritccessorés é do atual Presidente
.ErnestoGcisct" . . . .. ,
. . .. . ·
Foi escolhido cm hora excepcional pelos 'chefes militares, c
assim se.ln&n'tcvc até o final dO-Govcritô; sem· maior contato co,m a
. classé pol!tica, ou melhor, sem qualquer diálogo mais amplo com a
classe politica. Vejo, com.prazcr•. que S. Ex•jâ agora se incorpora·à
classe politica com esse discurso, .inicia a ~ua jornada, •. é j11sto, Sr.
. Presidente, cjuc nos rejubilemos porisso ..A.minha. presença é para
congratular-me com S. Ex•, que, 'já agora;. viverá nossas ,angústias,
11ossas alcgrias,nossas tristc.zas cnos~as inquietações. . .. . .
Também neste momento' o' Presidente' Midici 'deve estar medi·
tando quanto tem sido útil que: o. Presidente Gciscl haja .aberto,
'senão inteiramente, ao menos cm grande parte,.às comportas da li·
ibcrdadc de Imprensa .. Porque só a liberdade de Imprensa deu rcpcr·
cussão à'oração do Presidente Médici,' como tàmbém' ao discurso do
seu antigo colaborador,- Ministro Mário.Andrêazza~ Silo.' fatos que
não podem deixar de ser consignados. Sem .Ssa liberdade de lmprcn·
sa que não é ampla, mas cm todo ~aso já existe cm larga escala no
País, não se teria dado maior rclcvo·c até talvez se teria impedido a
divulgação da oração do antigo Presidente da Rcp'ública.
·
Lembro-me, Sr. Presidente, para caractcrizàr aqueles an.os cm
que tive a honra de lídi:rar pequena 'mas aguerrida bancada do
MDB,nesta Casa, que o Senador Paulo Torres c cu fizemos um dia,
cm sessão solene, discursos sobre o Dia do Soldado. Nenhum de nós
fcz,ncm iria fazer qualquer critica ao Exército Nacional; n·cm.à figu·
· ra .de Duque de Caxias, rio entanto nossos discursos foram proibid~s
de serem publicados. A'censura não permitiu que s~ divulgassem dis·
cursos relativos ao Dia do Soldado, à cxaltação·dc Caxias. O Sena·
dor Paulo Torres que tinha maior intimidâdc com os homens de Go·
vcrno, procurou saber por que c não encontrou cxplicaçilo. Afinal
depois de muito trabalho conseguiu que seu discurso fosse publicado
pela Imprensa. O meu jamais foi .• Por que, Sr. Presidente? Porqúc cu
recordava- c só encontro esta razilo -que o grande soldado que
.foi Ca~ias, também honrou o Senado do Império c, nos grandes mo·
mentos de sua vida gloriosa c atribulada, se recolheu no Senado para
.fazer sua defesa. De modo que é com prazer que cu vejo 'o Presidente
Médici se incorporar à classe politica, a decisão de fazer politica
como nós' fazemos c vai sentir nossas aflições, nossas alegrias c
nossas tristezas, c com ele, certamente, virá uma coortc· de homens
ilustres c que serão, também, como nós, defensores da liberdade de
Imprensa, sem a qual nilo pode haver politica, sem a qual não pode
haver pais livre,
Ainda agora, Sr. Presidente, numa Confcrên~ia lntcrparlamcn·
tar, a que compareci às minhas expensas, constatei, Sr. Presidente,
quanto foi útil ao Brasil o pleito ·de 1974, não só os resultados
•das urnas, mas tambj:m a atitude do Senhor Presidente da'Répllbliéa
cm reconhecer c acatar o resultado dessas umas, mesmo quando·
tenham sido adversas a seu Partido. Esse foi um grande serviço que.
se prestou nesses últimos anos à imagem do Brasil no cxterior·c que
certamente há de perdurar através das futuras eleições,
O Sr. Lulz CaYalcaate (ARENA·- AL) - Permite, nobre
Senador?
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. ' . . Nilo;~; scfoÍn; ~~5;n'oan~ d~ pr~i;ullciâ~cntÔ d~.v. E~;; ou .
· no:·~no.antcriÓr, ou no seguinte, ~as foi,.nas proximidades. Em
. aparte .que dei. aqui, também na cclcbraçilo,do.J?ia1do Soldado.c no
Governo. Médici, disse cu justamente omcsmo.quc.V .. Ex•.dissc cm
seu referido discurso: que Caxias, o, Pàtrono do Ex~rcito, poderia ser
·também o nosso Patrono,- isto é, o, Patrono da·classc·polrtica. Com
isso, quero apenas manifestar a. minhà estranheza f1Cia,difcrcnça·dc
tratamcnto,.porquc o.mcu apartc•foi•publicado;.c·.o'discúrso 'de
V. Ex•, infclizmcntc;.não o foi; Muito obrigado, :·., ·.:
:' · i. · · ...
,. ·- · -,.: ·· '~ ·<:•· ~~ ': · ·· ::~~,.;-);,_:; ... · ,.·!·, :. • ,,_,, · :: .. .
. . : o SR; NELSoN .CARNEIRO .(MDB - R.l) ,;:,.., que<v. Eli•
· ~ra ilustre oficial do Exército, representante da ARENA, n.Stà Casa.
Eu· era,' ao tcinpo, o L!dcr da Oposição;'uin' modesto reservista de 3•
categoria que;ceftamcntc;não mereceu as ~~nras d.edivulgaçilo. ·..
.. Sr. Presidente, quero concluir, dando meu votofavorãvcll apro·
. vação· do requerimento, c congratular-me com :o. Presidente• Médici,
com os seus antigos auxiliares que já se arregimentam para:a luta par·
tidária, porque eles vão, agora convivcr·conosco c, como-tantos ho·
. mcns ilustres deste ·Pais, vão sentir, que a· classe politica é feita dé ho·
mcns ,devotados, de· homens dedicados, de ·:homens •limpos, 'de
homens que têm sacrificado a.carrcira profissional, outras possibili,
dadcs, para melhor servirem aestePals •. :,
·
.
. .
· Deste modo,' Sr. Presidente, dóu''nicu· voÍÔ 'pessoal :à aprovaÇão
do requerimento do riobrc Senador Lourival Baptista. (Miiitcibé:m!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) ~
Srs. Senadores
que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados, (Pausa.)
Aprovado. Será fcità'atrári'sciição~sólicitada.
o SEGUINTE O DISCURSO. PROFERIDO· PELO EX·
, PRESIDENTE EMILÚ) GARRASTAZU MSDICI:..· :
·
·. · ,. ·
·
·
··
"0 ~séândaÍo é!~ ~ubdcscnvolvlm~llto. resÍdc,' scgund~· se pro·
clama, na tomaila de consciênciadc que o désciivolvimé:rito é. possi-'
vcl. A intimação imemorial do."ércscé:i'e:muliipliÇái·vos"'omundo
de hoje acrescenta, por isso, a do créScci c desenvolvei-vos. Cresceiadvertem os doutores da nova lei,. imprimindo .ao' verbo· sentido
especial ;..; para· que as ·grandezas ccon6micas·si: dilatem; dcscnvol·
vci-vos, admoestam..:. para que a cxpansilo•da economia se traduza
cm mudança·•social. ·Desdobra-se c!sc imperativo; pois, ·cm duas
regras, que, entretanto, não se .isolam, uma, da outra; dadas as rela·
çõcs de. interdependência que .entre. elas se podem ãssinalar. Diante
da, correlação existente entre esscs.dois fenômenos' sócio·cconô·
micos, os condutores politicas do Movimento dc.Março empresta·
ram, desde a primeira hora, igual valia a cada um desses. fatores do
progresso social, . erigindo-os,. sem ·discriminação entre eles, cm
centros de gravidade da ação c~igida para a modcrnizaçUo do Pais.
Dentro do processo descnvolvimentista, ·a seu turno; nenhuma
distinção se estabeleceu, iguàlmcntc, quanto a prioridades entre in·
dústria c agricultura; cnirc sociedade urbana c sociedade rural, uma
c outra tratadas com ·a niesmo desvelo pelos governos revolucioná•
rios. Quer isto dizcr'quc, no tocante ao àntigo conflito entre a cidade
c o campo, se resgata;. progressivamente, cm relação a este, velho
débito, a cujo constante aumento nilo .lograram jamais obstar, pela
sua timidez c ineficácia, as medidas de estimulo 'agrário que, ao lon·
godos tempos. a crónica administrativa registra,
· ·
o resgate dessa divida constitui Indeclinável dever de justiça
social, que reclama se socorra, eficazmente, o trabalhador rural, até
há bem pouco entregue à própria sorte, ao desamparo da assistência
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-55a que tem direito, Sobre ser credo~ de prestações que lhe assegurem a
terra merece ainda particular tutela pela função que desempenha cm
favor do todo sociál;' ' · · •· ' · '
, ''
Não scria'prcciso declinar argurncrÍtos- tanto são eles conheci·
dos para encarecer as funções ccondmicas da ativldadc agrlcola, fun·
çõcs não menos que vitais pára ii· comunidade humana. Não· é
demais,. entretanto,: relembrar, com·, os .tecnocratas, algumas das
principaiiicatcgoriascm,quc esses argumentos se ~assificam, quando
mais' nilo 'seja, para.quc os·prÓblcinas. a,quc,sc;réfcrcm .se mantc·
nham, de modo permanente,' .como ·vem acontecendo sem eclipses
desde 1964·cm·nossõ:campo visuai;•Achando;sc·cJcs,.porém, como
que na ordem do dia, particularmente agora, quando o tema se
martela· crri oportunôs•c brilharitcs·congrcssos nos' quais largamente
se estudam c debatem sob todos 'eis 'àspcctos' ás' questões rurais c agrá·
rias, ·'·é •escusado,' no ''momcnio/insistir i no -'cxamc·'pormcnàrizado
dessas questões, por maior que seja a sua transcendência.
' . ' .'
· Entre as idéiás cm voga, ncssá matéria, idéias que revestem, ná
atuÍilidadc,, o' cârãtcr de lugarés' comuns! ;idéias' sóbrc as quais
póiléria piuisar de largo;·íiã0'dcvo sUéiíciár, coiitúdo, qúanto a uma
qué:comó' o'utrãs~ nesse assunto; 'fóiÇa pclíi trivhilidadc oú'êvidência.
Consisie',êiá'cm indiéâd:omo JunÇão,cspéclfiéií í:Jundaincntal da
agriculi,urà 'à ilc'satisfaiéi'iis íiéccssidadc5'alimcntiirés~ .J>or' alguns
profetas do àpócàlipsc, p~nú~iá alilllcntâd ápontiidâ comoum dos
térro'ics.irícVltâveis ,do;futuro·;, Menos· inclinados· à•visão.. catastrófica
do, porvir, csplrltos· mais otimistas oú mais objctivos,,,fazcndo
profissão de· fê nas virtualidades da técnica c na generosidade da
terra; acrcditami'porém,'quc o'potcncial agrlcola é inesgotâvcl, po;
dcndo,cxccé:Icr a tudo quânioa imaginação póssa coíuicbcr: · ' ,
,·· •··lntc~cssàdo 'émbora nessa• querela;· pelo que 'o séu deslinde pode
significar ·para'• o futuro· do: ser• humano;·.•o responsável' politico,
movcrido'sc· cm' horizontes ·mais· estreitos;- tendo 'que oferecer, por
assim dizC:r; aqui c agora:•soluçõcs para·os problemas que afligem os
governados;•: é' induzido·' a"· considerar'· a '''questão' cm•' termos
imcdiatistas.'Colocaé:Io o problenia'•ricssa perspectiva, concentra to·
do seu poder cm fazer com que o s~toragricola, crescendo c dcscnvol:
vendo-se, cumpra ,de mod~,p'érfciio:'a, súaJunçil.o especifica c fun··
damcntal, que é a de produzir. alimentos. . .. · . . . ..
Só por si o aumento de produtividade, quc'é imprctcrivcl, não se
mostra, entretanto, suficiente, visto 'como também impor.ta que o ali·
mente produzido' se faça:accsslvcl aos que dispõem dei menor poder
aquisitivo. Produzir alinieritos ·cm 'abundância c produzi-los .ro me·
rior preço possivcl;'cstá, pois; sob todós os céus do globo entre os fa·
tor~scapitais de 'efiCiêncià'ecoriómica c da paz social, Copioso é o rc·
ccituârio teórico prescrito pelos 'especialistas para· que a. produção
agrícola' atinja;· quanto' a volume c custo; lndiccs rcclamados·pclo in·
tcrcsic'sociali'Oigantéscas;-·na ordem prâtica, porém;'são as dificul·
dadcs a vencer para que se consigam nesse sctor os resultados impos·
tos pelo, bêni:cstar colctivo. 1E· mister para· isso,' como se.tem dito,
nada ·menos 'do que' rcvolÚcionar, rião ·.só a •agricultura, como os
transportes, •·arrancimda •·aquela ·.do seu· arraigado primitivismo c
imprimindo à expansão deste, cm território com as dimensões do
nosso, ritmo' ciclópico; '.•. · ·
' ''
·
·
·Não vacilaram'um niomcnto·os governos constituidos sob o or·
dcnamento juridico de 1964 cm se atirar a esse formidâvcl empreendi·
mcnto; firmemente persuadidos de que lhes cumpria, a todo o custo c
por todos 'os motivos; entre os quais, notadamcntc; os de caril ter hu·
manista, recuperar o ícmpo perdido. Capitules especiais se abriram
n·ós programas· administrativos para ·ordenar;' de modo racional·c
cientifico, as providências destinadas a transformar a sociedade rural
com· o' fim ·último dei· oferecer 'aos· trabalhadores condições de vida
que os salvem das angústias do subemprego; que os livrem das mi·
graçiles u que são Impelidos cm razão do seu baixo nlvcl de rc·
muncruçilo, que os desestimulem de 'prosseguir na. fuga patológica
para os centros urbanos,jd sem meios de absorver convenientemente
o ufluxo demão-de-obra pela qual eram c continuam a ser invadidos.
Cometimento imenso c complexo, nilo era obra para uma nem
paru duas administrações, requerendo, assim, continuidade c pcrsc·
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verunça,•além de ajustes constantes no lcquc·.dc .medidas a·quc.a
plenitude do seu êxito se subordina•• Nada disso lhe tendo faltado até
ugora, porquanto·, .com •igual discernimento, tenacidade c. dinainis·
mo, continua é.ssc largo c• ambicioso programa a ser cxccutado,.po-:
dcr·sc-ia querer jâ mudadas• por inteiro us fciçilcs da comunidade ru·
ral. Essc'rcsultado, todavia; somcntc.scria de cspcrar~sc na hipótese
de se tratar de empresa projctâvcl para render todos os seus frutos· c 11
curto prazo, quando na vcrdadc,.pcla'sua naturcza'c magnitudc;.isso
só é suscctlvel de previsão amédio clongo .termo. ". ·
,
,,., Notória é a tcndéncia.hodicrna,tcndência que acada passo: se
acentua, de exigir do governo prestações maiores c mais numerosas
bem como até a dc.rcclamar•dclc·a solução·dc'todos os problemas,
como se fora•qúasc onipotcintc. Ouardàram-sc os governos da'Rcvo·
lução,.porém;· cuidadosamcntc;·dc encorajar. essa crcn'ça, timbrando;.
untes, por·atos c·palavras;cm alegar as.limitaçõcs do poder: Nilo se
deixando tentar· pelos processos demagógicos: incompatlvcinoin eis
principias que abraçaram,:prcfcriram sempre fa!ar' a•liriguagcm·.aa
austcridadc'c do rcàlismo,:ainda que sob·o risco·da impopularidade.·
Sempre. acreditaram. cm: suma, que ·no ânimo popular· cxi,stc: mais
bom senso ·do que pcnsani;•cm sua vã· filosofia,' a'quclcs que prctcn·
dcm manipularem proveito próprio~ niió do interesse colcuvo- a
opinii!opública; .. :•. •'· · ·
"·"' · ·' ">""
·· Atentos às regras da·· boa' administração; prometem unicamente'
o que elas consentem; cumprindo,•porém; pontualmente, o-prometi·
do; Dentro desse criterio que levam a cabo a metódica c incansãvcl,'a
chama da revolução ~crdc,-cujos bcnclicios'jâsilo'inicnsurâvcis'c 'de
cujo êxito integral não hã dúvida.' No que respeita particularmente à
assistência· social,· muito mais gostariam 'dc.ter feito •. Mas, ainda
aqui; tiveram· de cingir-se às forças'das'disponibilidadcs•linaricciras,
não querendo· pecar contra postulados, cuja infração ·acarreta para a
colctividadc, de modo indcfcctivcl,'·malclicios irrcsgatáveis: Nua se
a·vcnturaram, ·cm .:·outras ·>'palavras~·, a·· inverter,·· nesSe·· programii~·

recursos somente obtivcis por mciosinflacionârios, porquanto o·bcm
dai aparentcmênté oriu'ndo'tcria'dc se(pago com o mal que a doenÇa
do dinheiro, pelos seus 'efeitos deletérios; inelutavelmente ocasiona:.·
· Esse modti claió· ~. préciso"d~ éolocar os problcmâs não se usa
apenas cm relação .aos 'temas sócio-económicos, porque .esse é
igualnicntc;'o estilo cmprcgádó rio 'plario'poUtico. Jamais houve lu~
gar, também,' nessa árcá, parâ subterfúgios ou évíisiyas, recorrendo;
se; ao éoiurârià, 'quanto às 'quéstõcs quc)iclâ se. suscjtam;', à mesma
linguâgi:m cmodo .de expressão,' A guerra é: subvcrsi!o declaradas cm
tênnos llinpidos· catégódcos, ao mesmo tempo qúé: se professa ii
ni:ccssidàdc'dc nicios:cspeciais 'paiá' bem conduzl~la:~ó·aryorar:se
essa bandeira dé c'ôin6aic; niio si: ré~éga, todavia, a liberdade, que se
hitcillu·; pelo contrârió, defender contra' aqüi:lcs que; valcndo:sc das
frànquia(do cstàd.o de direito, pretendem,. na verdade, àniquilâ·lo.
pcló conlisco de todas as liberdades. Agradaria, i:criairicntc, aos pro·
conceitosdos 'que cm termos' de forinaçilo poUtica estilo agrilhoa'dos~
uiridu;· aos padrões da cru .vitoriaria;· a derrubada' das barreiras qui:
embaraçam oavanÇo do caudal totalitârio. Nilo vêem: entretanto, na
sua miopia polltiéa, csscs·arautos. inéonscqacntes do' liberalismo que
se, cavaria por essa forma a ruína total ,c irrcmcdid~cl ~rccisnmcntc
daquilo cm cuja defesa se empenham, Na lu~acontra.a. ond,!l.. subvcr·
siva, ·,o que se tem cm mira,,cxatamcntc, é a. prcscryação da ,autono·
mia individual,, quc,os regimes totalitários, na sua intra'nsigência c J10
seu insaciâvci' apetite de poder sufocam da maneira mais ,completa.
Contra os inimigos do liberalismo, cm todas as suas t'ó'rniás, batalha,
se ·dcsta.rtc, paru que cada: um possa desenvolver· livremente a sua
personalidade, possa, no plano educacional, seguir a sua vocação,
possa escolher a profissilo pcla.qualsc incline, possa, pela tutela da
livre iniéiuilva, criar paiihnónio ·próprio, 'possa pautar a sua
conduta pelos valo~cs que lhe façam pàlpitar. o coraçilo, possa,
enfim, mover-se dcscmbnraçÜdamcnt'c cm· ambiente óxigcnado pelo
sopro liberal. ..· ., · . . .·. · . · · · · · ·. · ·
Como homem público falava quando, no cumprimento. de mis·
silo que me foi conliadu, tive de exercer a· chefia do governo; como
homem p1\blico desinvestido dessa alta magistratura, estou a falar·
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-56vos até agora, quando talvez devesse ter começado por manifestar o
meu profundo agradecimento pelo significado do gesto bom que,
generosamente, me trouxestes até aqui, a lim de participar desta
grandc,conccntração, promovida pela classe rural. ·
.
Nlo escondo que me toca a. sensibilidade, comovendo-me. prol'undamente a homenagem que me prestais, homcnagcm.quc a minha
gratidão jamais esquecerá, Peço-vos, entretanto, que o merecimento
do ato,. que. vos induziu a convocar-me para esta. assembléia, .sejn
creditado, de maneira muito principal, à ordem· rcvoluci'onllria.
donde lhe proveio a inspiração c da qual tão-somente servi de' órgão
ou instrumento; .
·
.. Singular expressão. emprestais .:a este encontro, senhores diri·
gentes do Sindicato Rural de Viçosa c da .Federação· da Agricultura
do Estado de Minas Gerais, quando lignis também esta solenidade às
comemorações do cinqUentenário da fundação da prestigiosa Universidade Federal de Viçosa, Vejo na associação, no. ato que ugora,sc
realiza entre .a classe rural c a corporação. de prol'essorcs c. alunos
dessc.grandc instituto de ensino, uma corno reiteração da advertência de , que entre o desenvolvimento agrícola c o ensino .rural existe
correlação incindlvcl, de tal sorte que, como entrou, a dizer-se, um é
ao mesmo tempo causa c efeito do outro.
.. . ·.. . . .. ..
A intcligencia desse nexo necessário entre a indGstria agrícola c
a educação teve-a, com a agudeza que lhe marcava a personalidade,
insigne nlho desta terra quando, há mais de meio século,. se deu o
primeiro c grande passo para criar, nesta cidade, o que virili a ser a
notável Escola Superior de Agricultura e Veterinária .. Entre os titulas
com que esse preclaro estadista, o presidente Artur da Silva .Bernardes, se credencia à benemerên.cia da,nossa gente, não.hâ esquecer o
consistente nessc.ato de clarividência c patriotismo. Viu esse inesquecível homem público, com rara acuidade, que a grande mutação
da vida ugrlcola, .com a qual certamente sonhava, não passaria de
mero devaneio, se para essa transl'ormução niio ocorresse o impulso
do apuro técnico, que somente .pela educação se consegue. Na sua
preocupação constante do bem. comum, viu também que, na
modernização da sociedade rural,, para a qual o ensino agrlcola se
fazia impreterível, cstã um dos elementos capitais para a consecução
daquilo que, no jargão de hoje, se chama desenvolvimento social.
Viu, linalrncntc, antecipando-se a sua época, que a melhor distribuição da. renda, imperativo qué está implícito no desenvolvimento
sócio-económico e requisito fundamental para que a todos se
garanta nivcl de vida cómpatlvel com a dignidade humana, Na
vocação para servir, c bem servir, a colctividadc impeliu Artur
Bernardes para as agruras da vida públicà; na' qual'n.crn scmprc·o
bem se paga com o bem, Fiel, poróm, intransigentemente rtcl aos valores de que se fez apóstolo, acabou por encontrar, jú nó julgamento
dos seus contemporâneos, jã na sentença da história, a justiça a que
suas altas virtudes, cívicas c privadas, lhe davam titulo. A i:sse varão
ilustre, que, honradamente a sua pátria honrou, sobrem o. do a terra
onde naiceu, rendo aqui, perante os seus contcrr~ncos, preito de
coll'lovidu admiração"
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4.
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
.Senado n• 42, de 1975, do Senhor Senador José Samcy, que
altera o art. 18 do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de
1967- Código de Minas, acrescentando-lhe o parágrafo que
especifica, tendo
'
PARECERES, sob n•s 391 a 393, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc do Projeto;
-de Minas e Energia, favortlvcl ao Projeto; c
- oe Economia, favorável ao Projeto, com a Emenda
que apresenta de n• i-CE c voto cm separado do Senhor
Senador Luiz Cavalcante.
Sobre a mesa, emenda quc1crd lida pelo Sr, I•·Sccrctúrio.

alida a seguinte.
EMENDA N• l-SUBSTITUTivo
(De Plenário) ,
. Ao Projeto de Lei do Senado n• 42/75, .dê-se u.scguinte
redução:.
•
Modifica dlsposith·os do Decreto-Lei n• 227, · de 28' de
fevereiro ·de' 1967 (Código de'' Mlneraçio) alterado '·pelo
. , Decreto-Lei n• 318, de 14 de março del%7;.- ··
....
I 0

',

9~

O Congresso Nacional decreta:,·

,.•,

.

',•L,I,

Art. I• O § I• do art. 8•, ,o art.:ÍI; o iicrn 1'. do art. 16; os art~;.
18, 19, 20 c 32; o item XVido.art. 47; c os arts,JS e 76 do,Dccrcto·:
Lei n•.227, de.28 de fevereiro de 1967, _passam. a. ter ascguintc r.e~
daçiio:
. ,. .
.,. ,. ·, ..... ·
••Art; g; ,.· ~· .... :. ,·'~ .... ,·;~ ... , ; .. ::; :, . .'; .... , .-;··;:., ...

* 1• A habilitação ao aproveiiamcntci 'de substâncias·

minerais pciÓ regime de licenCiamento ili:pendc de obtenÇão;'
pelo' interessado; 'dé 'licença" especifica, expedida 'pela
' autoridade administrativa local,no Muíiil:rpió de situaÇão da
jazida; ·,;-da efetiváçÍ!o do respectivo registro no DNPM,
· mediantchcquerimcnto que scrá'instruldo' c processado na
forma estabelecida cm Portaria do Dirctor-Gcral do referido
· · · órgão.
'· ·: ·
"Art. 1'1. s~~ão r~~pcit~dos, n~ ~piÍcação dos ~cgirncs
de AutorizaçãÓ, Licenciamento c Concessão: .
. ..
. a) . O direito. de. prioridade. à obtenção da autorização
dc,pcsquisa ou 'do registro dc.liccnça, atribuído ao intcrcs-.
sado cujo ,rcq ucrimcnto tenha por objcto ârca. considerada
livre,.para a. finalidade pretendida, à data da protocolizaçilo
, do pedido no DNPM, atendidos os demais requisitos ,cabl. veis, estabelecidos neste Código,
b) O direito à pnrticipaçãô nos rcsultíidos da lavra,
cm valor 'corréspondentc aô dízimo 'dO impÕsto. sohrc
Minerais, aplicável, c~clusivaincntc, às ·concessões 'o'útorgadasapós 14 de março de 1967"
.~A~t.·l6. , , , ~, .. ,, .... , ....... -... ; ..........· ... .
I ....:. Prova ·de nacionalidade brasileira,' éstado. ci~il;
profissão c domicílio do requerente,. pessoa nii'tural. Em se.
tratando de pessoa jurídica,. cópia do Alvará. de autorização,
paru funcionar como Empresa de Mineração,, com a prova
do respectivo registro no órgão' de Registro de Comêrcio de,
suu.sede. Prova de recolhimento dos emolumentos estabelecidos no art. 20 deste Código'\
.
·
"Art. 18 ... A Arca objctivada em requerimento' de auto·
rização de pesquisa ou de registro de licença será considerada
livre, desde que não se cnquadrc.cm quaisquer das seguintes
hipóteses:
.
, .
.
I - Se a lirca estiver vinculada a autorização de pesquisa, registro de licença, concessão de lavra, manifesto de
mina ou permissão de reconhecimento geológico;
,
11 -Se a Arca for objcto de pedido anterior de autorização de pesquisa, salvo se este estiver sujeito a indcfcrimcntq,
nos seguintes casos: ·
a) por enquadramento na situação prevista no caput
do artigo anterior, c no§ )9 deste artigo;
.
b) . por, ocorrência, na data da protocolização do pc·
dido, de impedimento a obtenção do titulo pleiteado, decorrente das restrições impostas no parágrafo Onico do art. 23 c
no art. 26 deste Código,
III) Se a Arca for objcto de requerimento anterior de registro de licença, ou estiver vinculada a licença, cujo registro
venha a ser requerido dentro do prazo de 30 (trinta) dias de
sua expedição;
·

'·

-57, : IV): Se a área estiver .vinculada a• requerimento de rc·
, . §.3•. Se o requerente-deixar. de atcndcr,.no prazo· pró·
· .. novação de. autorização .de pesquisa, tcmpcstivamcntc apre·
prio, ao disposto no parágrafo anterior; o pedido scrâ indcfc·
sentado, c pendente de decisão;
rido c o proccsso:arquivado, por dcspacho.do.Dirctor-Gcial
,.,y -.Se a. área estivcr:vinculada a autorizaçilo.d~ pcs-·
do DNPM'~. ,_' . . . , , , -~, ;, -..... ) .. r- --~ ...... · ,
;quisa;.com ·relatório dos. rcspcctlvos:trabalhos -tcmpcstiva·
'· · "Art. 32;· Findo o prazo do artigo anterior,' sem· que o
.titular,-ou seu sucessor, haja requerido concessão de lavra, CU•
mente apresentado, c pcndcn'te dc,dccisão;' ' . . ' ' ',' .
. , · VJ.:...sc:u:ãrcnstivcr.viitculadú autorização dc.pcs· .,., .,, ·, ducará seu direito;· cabendo ao ·Dirctor-Gcral do :DNPM,' me•
•.
.. . quisa, com·rêlatórío dosrcspcctlvostrabalhos:aprovado,'cna
..•. · diante Edital·publicado no Dl4rlo0Rcfal.da Uniilo;•dcclarar
,:,vígêncía-do:;diiéito de requerer a córiccssão de. lavraiatri·
·a disponibilidadc.dajazida.pcsqulsada, para fins.dc requeri~
·:mcntodaconccssilodclavra:,·:: '·-".." ... •;:~··, ·., ·. ·
buldonos termos do.artigo,31.dcstc Código.::. . . . . ,;.:
.. , . ) , ·§,I••.:. Niló ,estando..:lívrc .a, árca,.prctendida, ,o, requeri·
§ t• O Edital cstabclcccrâ os rcqucsitos:cspcciais a
, ... -' .'mcnto.scnl indeferido pordcspachodo,Dirctcir.~. Geral do
serem atendidos pelos requerentes da concessão de lavra, con.;
DN PM ,, asscgura'da.' ao in,tcié:s~ado .a; restituição de. uma, das.
, soante as pcculíaridades_~é cada_cas~, .. · .... ,.. ...... ,.
,. · · '-vias -das·: peças: ap~esentadas·· _cm_; dupliCata, _bem . como., dos
·· · ·· "§' 2• ·· Para ·a·· dcti:imin'açlo' da: prioridade a outorga· da
:: · -.documentos públicos, integrantes da r~spcctiva instrução; •<
concessão :de lavra, , scrilo ;conjuntamente} apreciados:'· os
. , · · .: § .2•. Ocorrcndo,.intcrfctancia parcial:da 'área ,objctivada
• rcquêrimcntos proiocolizados dentro do prazo que for convc·
.. •.' ..: .~o. reque_rimcnto,, com área onerada nas ciicuristâncias,rcfcri·
.nicntcmcntc. fi~ado . no•: Edital, :dcfinindQ'sc;''dcntrc estes,
' .. •' ;; : das:nos itens_f,a ~[ dcste,artigo, ,e dcsdc,quc . a rcalizaçilo,da
como prioritário, .o ,prct~ndcnt~;qu~,' a juizo' d,~ D~PM,
,:';.:;O )csquisa; i. ou.• a.' c~ecuçilo :do,: aproveitamento .mineral, por • · ,-~.mclh'or
iitcndcr aos interesses cspccfficos do sctor minerAria".
·.• I:_ •• A
.. t.47·:-: .. -',";"', ·,:: ~-;:• ..... ~t; ·,,;_ ···•;;·:-::·~-;~:t. '''.-·:.l~o·::·.
· ... , :J .. :. .-licenciamento," na .:parte , remanescente, ;, seja,, considerada
. , r.~. '.:·.'-~-~···.····-~········-·:.··--·~·:-~~·-···~-···-······.
,. ,, , técnica ·C céonomic~méiltc. viável,: a juizo .do· D]IJPM, ;será
XV!:..:. Apresentar· ao DNPMoat~ o'dla' IS (quinze) de
_
. : 'faéultadà 'ao,ri:qucrcntc a modificação do pcdido;,para a rc·
março de cada ano;, rclatório'das atividades realizadas ·n'o ·ànó
antCrióf." ,;:
·-:• . . ··· ": · · · 1;,. · ·-... ·.' •
. ... tificação .: da área .originalmente : definida, , proccdcndo•SC,
"neste caso, de conformidade com o disposto nos §§ .l• c 2• do
• 1' ·.~Art:65. :; ...... ;:~· ...... :..• _,',·,.,;·,·.o;::~:.·; 0 ;·;·.· •.• ·~·o.).-; <:·
a'rtigoantcrior.'.' . .;, · . , ;, .',, ..,, . ·;.~ .. ·, .. é... (.-;:_, ·-·
..... ,
... :: §:Io: 1 Extinta,a.conccssilo de lavra,•-cabcrã ao Dirctor•
•.., .. ,. ,:,"Art.. I9., Do despacho. que 'indcfcrir,.,o. pedido .de
: Geral do DNPM,,•_mcdiantc -Edital·. publicado no ,DI,rlo
·autorização dé pesquisa ou dc.sua renovação, caberá pedido
Oficial da União; declarar a· disponibilidade da respectiva
· ·dcrcconsidcriÍçilo, no prazo,de 60 (sessenta) dias, contado da
área, parll'fins de rcquc'riiricnto de àutoiüàção dc'pcsquisa
ou de éonccssão.deluvra..·.. ,- '
...... oeé .;! ; ' . . '
publicação do desp'acho no Diário Oficial da Uniilo.
: ··§ 2• .O Edital cstabclcccrá:os-rcquisitos .. cspcciais a
" .:. .t I• ,. Do,dcspacho quc,indcfcrir ,o .pedido dc:rcconsi·
- deraçilo,.cabcrá rccurso,ao Ministro· das Minas c Energia, no
serem atendidos pelo requerente, consoante 'as peculiaridades ·
·prazo-de 30 (trinta) dias, contado da publicaçãodo despacho " ... ·de Cada caso . .:·... ;·:,- ,_, . ;" .:.i·,·'; . ·-.;·~ ;'-'·;, .. ,::.·~- -.
.. ,; §3• :Para a,'dctcrminação' da ,prioridade 11:. outorga da
,_,noDiáriÓOficía.ldaUniilo.; . . ,... , ·-.' ''·'' . . .
~utorizaçilo de pesquisa; ou da concessão, dclavra; conforme
.. · _.,,.§...2•, A. interposição _do pedido, de. reconsidcraçilo
. ,_'sustará;,a ,tramitação, de requerimento de. autorização ,de
o caso, scrilo.,conjuntamcntc ·apreciados .os',rcqucrinicníos
. ;pcsquisa,quc, objctivando,árca.abrangida,pclo requerimento
protocolizados· dentro 'do ·praio'·que'for cónví:nicntcritentc
fi~ado 'rio'Edital; dcfiriindo;scidcntrCi::stes: ÇCímo prioritâiio,
. ,. ,.concernente, ao despacho. recorrido, .haja. sido· protocolizado
. após .o)ndcfcrinicnto cm,,causa, àté .que .seja. decidido. o
o pretendente que, ajuízo do DNI'M, melhor atender aos in·
:. teresses cspecíficos·do sctor. ·minCráfio;~~::<~-·- _.':;·-:-. _,- .... :_·;,;·-:i'·:':;~,;-;
pedido de reconsideração ou o eventual. recurso. ,
· "Art. 75 •.. I:,vedada a réalização dc_trabalhoa:dc:garim. : . , § 3o'--Provido o J>cdido de reconsideração ou o recurso,
pagcm, faiscaçilo_, ou cáta, cm· área objcto de ,autorização de
,.,, cabcrâ .o indeferimento do Ícqucrimcnto•dc.autorizaçilo de
pesquisa superveniente, de que trata,o.parâgrafo anterior.'! ,
., 1 pcsquisa"ou concessão. de lavra.",,,
. ,;· <!,
····'· .
· "Art. 76;· Atcndcndinios interesses do sctor minerário, ·
"Art. 20. O requerimento 'da ·autorização.dc pcsquis~
poderilo, a qualquer tempo, ser· delimitadas',detcrniíriildas.
·sujêita, o interessado ao pagamento de cmoluíncntós, cm
áreas nas quais o aprovcitámcnto de substancias minerais far· ·
· ·quantia correspondente' a· 3 (três) vezes'. o 'lllaior .valor de
. ,SC·á,, exclusivamente, .!pOr. trabalhos.- '.dC:~;•garimpagcm,
referência cstabclocido de acordo com o- dispost~ 'no àrtigó
faiscação ou cata, consoante for estabelecido cm Portaria do,
2•, parágrafo Gnico, da Lei n• 6.205, de 29 de abril'dc.t975, a
Ministro das Minas e Energia.-mediante proposta do Dirctor·
· .'qual "deverá ser _'antccipadaincnté' reéolhida ao Banco do
Geral do DNPM .''.
.
.
..
· ,. arasiiS(A, à _conta 'do ','Fundo ·Nacional· de Mincraçilo ~;' ' '
PàricDisponfvi:l", instituído pela Lei n•'4:42S,'dc 8 de outu·
Art .. 2• Esta Lei entra cm vigor data de sua publicnçilo.
bro de 1964. ··
.. · · .. "
· •
Art. 3• ··Rcvoriam-scns disposiÇões 'cni c~riti-ário.' · · '· ,.

na

"",''

~

.

t• O requerente terâ direito à restituição da importa·

··
· ' · Justlficaçãô .. ·
,';,~
>
~
· çüo relutivu aos emolumentos, nos seguintes casos!
O presente projeto, na sua forma original, visa a alterar o art. JS
a) .se o:pcdido for in.dcfcrido com fundamento no art. 17 do Dccrcto·Lci n• 227, de 28 de fevereiro de 1967- Código de
· · caput,.c no.§ I• do art; 18 deste Código;
.Minas, acrcsccniando-lhc um parAgrafo. No illcsnio·· sentido, c do
b) se o pedido for indeferido. por falta do assentimento mesmo Autor, é' proposição al)fescntada 'postcriórincillc .·é.· que
de órgão ou entidade p~bllcos; exigível para a outorga da au· tomou o n• 227/75. Esta,.'pói ser' mais abrangente; altcraváricis'dis:·
torização, na forma da lei.
·
positivós do 'citado Código de Mineração: O Substitutivo;· que ora
,· .. §'2• Encontrando-se livre a ·Arca objctivada, c satis·. apresentamos, engloba os Ôbjctlvos buscadonios dóis projetas c os·
feitas as c~igências deste Código, o DNPM, c~pcdirâ ollcio apcrfciÇoUCom novos. cnfoqucs q~c ajustam lnclhor aquele Código_
··
·
ao requerente convidando-o a cfctuar no prazo dc.30 (trinta) às peculíuridudes do ussunto nos d1as utuals; ·
, Sul a das Sessões, cm S de agosto de .1976, - J osê SarMy- Ruy
dius, contudo de sua publicação no Dldrlo onc1a1 da Uniüo,
·1
o pagamento das despesas inerentes à publicação do Alvarâ Santos.
O SR. iiRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em discussão o
de Pesquisa, devendo apresentar ao mencionado Orgão, no
projeto cus emendas. (Pausa.)·
mesmo prazo, o respectivo comprovante.
" '
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-58Não havendo quem queira discuti-los; dcclar~~a encerrada.
· > A ma.téria•voltarâ· às comissões competentes, para que se pro·

11uncicm sobre o substitutivo ora apresentado;

O SR.' PRESIDENTE
(Magalhães
...
. ''
. . Pinto)
. . -I te..; 5. .
-

. •Discussão, cm ·primeiro turno, do .Projcto.dc•Lci do
·,, · '-'Senado n• '132;.dc 1976,· do .Scnhor·Scnador .Vasconcelos
·.• • •Torres, .que. outorga a• regalia· dc.:prisilo •cspccial.'aos pro·
fcssorcs do ensino primário c do.'cnsino médio, tendo'' ,. ·
. PARECER FAVORÁVEL, rsob·n• 461, dcd976,' da
Cqmissão: ... ·, ·
·,,
, · :. - deConstltulçào e Justiça. ' •
; r'.
r·
.'I'

Sobre a mesa, rcqucrÍmc~Í~ q~~ sciâ lido pcf~ sr: ,,:secretArio.
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'',"e fido C aprovado 0 Seguinte·:·
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REQUERIMENTO N• 339, DE 1976.: • · ·. ·
1;·,.,i

'·'

·:

·,,. •-

· •• ,, .. r···

.· _:.
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. ·.· ..··

"-··:- .. ,, .' ,,

.

._ ..

, .. Nos termos do .art. 310, ,affnca "c",. do: Regimento, Interno,
requeiro ádiaini:nto da discussão do Projeto'dc ,Lci.dô' Senado
.,, 132, de' 1976, a' fim dc.scr: feita, na sessão 'dc.2.de setembro

p'i6ximO~_l·

·., .. · ..: .___ ·· _. · ..-_, ... _:. · . ,. :__

·---~--

·,._1,_,.. _: .• , _, ·
1

. Sala dás Sessões,
Ruy. Santos.'."
. . cm ,.5 de agosto de. '1976.;..::
,·
.
'

.

'-

'
O SR. PRESIDENTE.(Magalhilcs.Pinto) -•Em . conscqUéncia
da defiberuçuo do Plcnârio.'Íl matéria sairâ da Ordem 'do Dia, para a
clu voltar ria sessão do dia 2 de setembro próximo:·.
·

o SR: PRESIDENTE
(MagalhilesPint~):_
--,
···.
.. ... ..
. Jtem6: '
•'"

"

'

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
· juridicidade,· nos termos dci•art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto dc·lci do Senado n• 70,-de 1976;t".dO Senhor
,Senador Orestes Qué:rcia, que acrescenta mais• um parâgrafo
ao inciso 1'/ do··art. 5• da 'lei· no· 3.807;• de 26 de a~ostó de
1960 (lei Orgimicu da Previdência Social), tendo:
, . • '·,
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.
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~

•_.,·
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PARECER,sobn• 312,de 1976,daC0missilo: .
· ·, ~de Constituiçilo éJustiça, pela injuridicidade ...•
'

'

'

. . . . . . . ··- .

. .'

.

"'

·-.--,:~

ScnUdorcs:

.. :

")

. O. SR;' DIRCEU CARDOSO (MDB'- ES. Prànunci~ o se·
guintc •discurso; Sem revisão• do• orador.)''- Sr. Presidente, Srs.

. ·.

A mutí:ria constou 'da· Ordem do Dia da scssilo'de B·dejunho
pr.Sximo passado; tendo a discussão' adiada, a requerimento do Sr.
Senudor 'Rohcrto Sutúrnino,'paru a piesente sessãÕ; ' '··
, Em discussão o projeto: quanto àjuridicidadc/
· .· .· ·
' .Se. nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti;lo; encerrarei a
discussão. (Pausa.) ·,
·
·Está encerrada;
Em votução; •·
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
·Rejeitado.
, ''
· O projeto scrâ urquivudo;

eo seguinte o projeto rejeitado:
I'ROJE'J'ODE LEII>O SÉNADON• 70,dc'l976 "
Acrescenta mais um parágrafo ao Inciso IV do art, S• da
Lei n• 3.8117, de 26 de agosto de 1960, (Lei Orgânica da Pre•l·
dênciu Social.)
O Congresso Nacional decreta: ·
Art: I• Oarl: 5• da. lei n• 3.807, de 26 de agosto de 196,0, no in·
ciso IV, licu acrescido de muis um purdgrafo.
"§ 4• Silo. também, equiparados aos trabalhÚdores autónomos
os cabeleireiros de senhoras, manicures e maquiladores esteticistas,..
Art. 2• Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicaçuo
revogadas as disposições cm contrário,
O SR, I'Rf:SIIli\NTE (Magalhães Pinto) - Está esgotada a
mutériu constante da Ordem do Diu.
Hdorudores inscritos.
Concedo u palavra uo nobre Senador Dirceu Cardoso.

..

r:.'<::·.:::;·-.:::',:·

'. ''.·1·.

•

•·· • Como dizfamos "ontem" -assim ·iniciava· a sun prclcçuo, ·na
Universidade de Salamanca, Frei Luis de Lcón, quatro' anos depois
de ser afastado de sua cadeira; ·guardada as devidas proporções, Sr.
Presidente, iniciamós o 'nosso pronunciamento com as. piÍiavras'dc
Frei Luis de Lcón/num ;•ontem•: que jd vai 'pôi:um ano c'scis meses,
num :.:bnté:m" que durou desde ascssi!Ô di::abcrtura da'riossa sessão
legislutivu ,desta lcgislaiura,'até 'o· dia de' hoje•:.:.. naqucla 1oportu·
nidadc, havflimos·lcvlintado,' corajosa'mcntc, na'· sessão de instalaçilo
do Senado;-uma ques!ão .de ordcm'na qual 'argufam'os ·a nulidade ou .
a •invalidade' do -nosso Regimento' fntcrrio;c El'argUinios":csta·c.inva· .
· lidude, Sr. Prcsidentc;:'porquc;•folhcando 'o·Rcgimcnto.quc nos cru
distribuído· nuquele'linstuntc.'"nli .:hora •·.vestiliuhir' da7 Õossa · sessão ·
lcgislativu,• vciifiquCi 'que nenhum 'alo;' ncnhumã 'disposição, nc:
nhuma autoridade' legitimava ou:autórizava o Rcginicnto'fntcrno do.
1
Senádo."Do'; Senu~o ·Jevavá•i:Je 'apenas,' na ciijia;'ô nome: de, Regi·
mente -!'~terno do' Sénado FcderÔI,' Mas ncnhumá··auÍori~udé, 'nem a
Mcsu; nem. ni~gui:m do Senado; emprestava aiua'assinill~ru' às dis·
posiçõcs'quê: uma a uma; ccincátenavam aÔlongodc344aitigo's~ ;·
1
'
Levantamos, portanto,' ila~uela, o"portunidadc,'"coni base n~ Re·
gimcnto que·nào tinhavaliÚ'-'- é·comobascina ,ConstituiÇnà' dá_ qual
nos socorríamos ....;. a quesiuo. dC:oiilcnilquc 'levou· üm'''unô .• s'i:is
meses pura ser atendida, cumpridumcntc atcndida;·'cm'todas as suus
. Onulidades, i:m todas as suas nuúnçasc em'iodas as suâsafirmuçõés; .
. ... ·Sr. Presidente: "O aia sucede à noit(ínais csp.essa; i:'qú'à'ndo che·
·ga o tcinpo,'amadúrcccm 'Ós.frutos'mais·taidios~::"sílo'dé'Frcdericó ·
Schiller essas' pafavrás;1Esperei 1bcncditinanicínc· que 'durántc ess;_
tempo de' clucubração;' de estudos e"dc ·pensamentos,: a .. ·Mesa do
Senado,'· através dé sua Asscssoiia·ou' de' sua Secretaria,., estudasse a
possibilidade de publicar o Regimento lntcrno, 1tal 1qual·qucrfamos e
desejávamos que ele fosse publicado.' 'N'aqucia~'oportunidadc, na questão• de' ordem _estenda na Constituição; pcdinios'quc V• .Ex•
remetesse a nossà 'questilo iÍ'interpré:taçilo da Comissãô'dc Constitui·
ção c Justiça; ratfone materlu. Essa<Comissuo resolve~: recomendar
que o Regimento' Interno fosse publiciúdo com· aqúelâs'Ctispósiçõcs c
projetes de resoluções que lhe raltavam•na 1ocasião'em qúc havíamos.
sugeridoaquestãodeordcm;· '' ·· • .;···''''•• .... '''·' . ,...
·. · E,'·ontcm,:Sr:·Prcsidcnt~ logo' depois du·calmilria'do recesso, ao
tomar. posse da minha cadeira encontrei o·. Regimento Interno com as
prescrições 'legais,'.legislativus' c constitucionais que o· recomendam;
sim. ao respeito e à credibilidade du Casa •.. ; : .. t .. ,, ... ·
... · Portant~;;:as minhas. homenagens u\'.. Ex;, pÔ~q~e no prcâm·
bulo. do.Rcgimento Interno está o Atoda Mesa n•,2.:dc 1976, que
assim estâ ~xpress~: ,.· .. , ·
, .. : ....
, .' ,, ,:.
1

se

1

,.

. . ·... ·' . :

..

-: I ,- .

-· ,,. -, .. .'>;·,:-i;. _.i .•

_• ·"A Mesa ._do_ ,Senado; Federal,_, cm. atendimento ·à
recomcndaÇílci. ifa .-Comissão ;de Consiituiçilo c; Justiça,
· coinida cm.scli'Párecer 119162; dcl976, faz.rcc'dit~r o. Rc·
gimento hitcrno dá Senado Federal, no texto consolidado em
1974, com as alterações -dccorrenÍcs de · Resoluções
posteriormente promulgadas.'··. ·.''>I
Sala da Comissilo Diretora, cm 28 de abril de 1976.Ma1afhies Phito,· Presidente -;Wilson Gonçalves ..;. Dfnarte
Mariz.- Marcos :.Freire ·..;.. Lourf,.l' Baptista - Lenolr
, Var1as- Ruy Carneiro."
1,

o

Assim, Sr. Presidente,' ato qucsiío~~do ou ~ at~ inquinado de
Irrito c de nulo, 'porque nilo linhn os resguardos. das autoridades
constitucionais competentes para cditâ·lo, este ato hoje abrolho nu
nossa vida parlumcnt'ar· cercada dos resguardos legais, legislativos
que lhe dilo autenticidade, legitimidade c credibilidade, Portanto, as
minhus homenagens n V, Ex•, Sr. Presidente.
Devo dizer, desde u primeira hora, V. Ex• me estimulou- dos
poucos neste Casa que tiverum cssu atitude ,-·encornjnndo-mc, di"
zcndo que cu tinha razão nu questão de ordem l'ormulnda. E hoje,

·····!
,,,
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comprova-se· na ,edição nova do. nosso Regimento, a questão, .de seu pobre contexto,' se insira como um pedaço de luz, a•manifcstução.
ordem ,cumpridnmente ,atendida pela. Comissão. de Constituição c eloqUente de V; Ex• ·' ·J~ , .,
.
-: .:•.. . :· '., •,;::.:-·•<:.•.
Justiça c pela Mcsu·do;Scnadoo:.~- .> . . . ,; , '· ·., ,.:: 'J' , ;· ,. • ••
••
· '·-· ·-·.~ Sr~. Presidente," o -RCsfmcritoJntcrnO:-:comotdiz!afnOs'_~:é~·o' ·
·, ···
,, As;~ninhns homenagens ainda .à ilustrc . . Dirclorn da_ Secretaria, nosso Código,~ n nossa trincheira c nós;dn Oposiçilo['rriuilo.'mais'do·
:
D• Sarah ·Abrahilo que, com milo pacicnlc,.Joi buscar todos·os pro· ·que os homens dn•ARENA; devemos defendê-lo' a todo lransc;-'dcvc·
jctos dc:rcsoluçilo,,todas as.emendas,todos os,dispositivos que, cm · nios'dcfcndê-Jo com toda a nossa força c o nosso idcàJismo;porqÍlc o'.
resoluções, ao longo desses anos, o Senado. corrigiu,,.,.,,· .•: ,:.,.
dià' que i:Jc rião 'nos-garantir;: não garanti rã mais' o funcioriõmcnlo~.. · . ::i
.E•hoje}em~s. um:Rcgim'ento)ntcrno:co!"·'nutoridnde.constilu· desta Casa'''· ·::
· ·.: '" ,.:..•:.·, ... , :•'.J• :,. ,·.<: 1•:.',_ .,, ~.· •i
"'!>:'!.'.
cional. capaz de' rccdit6~1o, :ubrindo. os, seus ,dispositivos,.;c: a Mesa,
,, 'Não:· :estamos,. examin~ndo ·' apcn~·;, >a::. i·n~~n;;Úué:ionnÍid~dc
com n autoridade do. Presidente dn Cnsa,.cnccrrando o seu, contexto. intr!nsccn:ou'lmntcrinl'dolRcgimcnlo·'Intcrno·,i:mns.'também'a'súa'
Este sim, ~;à;Rcgim~nto.Intcrno do Senado. ·Antes era umn publi· , inconstitúcionalidnde: ,;·:formal;":: ·a·,:,•súa :;•· incoristitüi:iõriáiidadé
'·
~açilo, apócrifo, i: uma, publicaçilo',quc,nilo ·. mérccia.o nosso. respeito, .·proccssual;'•cmbora;·•,na' oportunidade,,) lhe r· livcssi:m':faltado' :!as·,
nem, n• nossa credibilidade, •Mns.isso,·sr, 1 ~,csidcntc,pnssou.emjul~ · caracler!sticas legislativas que lhcdavam'legitimidadc;::::•:,,,:;·..,:, '''i'·:
gÍido.· Néin'; Ôs )ornàlislns o. noticiaram,!. porquc,julgnrnm. que fosse. :. '.:', Quando;'mcsmo nas' lcis'lnte'riia'corporls; ·os··seus ,dispositivos si:
sensiícionalismo .•:Mas:o !Regimcn,lo: Interno; que í:;o :nouo Código;· derramam dos plcnâriosdns Casas do:I;cgislativo,')Íarií vulnciaréni'o·
qu~.o.nosso,meridianojur!dico,•o,RcgimcntoJnterno os. tratadistas direito e as gárantins dos cidadãos, não é mais.a C.Sa legislativa 'ci,ór···.
julgam;; cm:ccrto. respeito, :mais :importantc,do.que a . Constituiçilo gilo ,capaz dc,dirimir, nS,dúvidas,suscitadas, mns>hâ: um. poder.quc
que ryos 'rege; :E:. retiro, do.:"Precis. de'· Doirt: Constitutionnel':, ns• exerce, uma •funçãó·jurisdicional.sobre·csses, disp.ositivos; ••.·•,esse
seg~intes'cxprc~sÕes:" 1:;;'':, 'i.;. ~. ' ... ,:. : ,: :;/ , ·.· '. '·~ ·: ," ." 1 • P,oder é o Poder,Judiciârio, atrnví:~.da m~nifestaçã~ do Supre~ o ~ri·
'. , .,! '."::: · ~". ·\· -·:::·-\._(:;·· .• : '· .:·.:."-'·.. "::~:: ~ .. ·.; / ·<.:._:;; :.: · _.:·:_·, •· <:. ··. ..: · ·. :)_ ·. ·,
blulái:FêdCríit.'~·.:::~.i:/:, ~·:- _-_;-:. . ~-:·~~·..:~ ;.l·::-r ~-:~~::·:: 1:.-•_.r:·:.'· '.~_.;:-~: :.- 2' ~- ', \:"'·:· : ._ ~~ -·~ .. ~. . · . "Mais exntamente pôdc~se dizer· ainda que o Regimento . · · Assim, Sr.• PrcsidcriÍc;•·s~· o 'titõqiiesÍiôíiado é 'umá 'disposiÇão'
'•. :. · é:a. ConstituiÇão interna da'A'ssi:mbléin.inti:rcssada. E é, por .. interna; é' umalci interna votada pela Casa; contÜdo clà' prcéisn ter
·i· ., isto·~esmo,'paite ~pccial dií'direito•cónstitúcional,·no sen·
caraclcr!sticaspróprins~ atcndér às êxigéricins (Iii processo lcgisiativ,Cl
'.·'tido •material' do' lermo''. (Precis 'de' Doirt'.CoiistitutionncJ,, na'Suii:clabórnçilo.'Do conlrârio;'nãà'tcim validadc:··é urn ato,frrito~ é:
:.1950,púg;400),"··, .',, ': .,,., •... ·,:
'
umalonulo .....·
"'.,,. ,.:.,,,,.,,, ,.·:;;<).:·•·•, .. ,.... ,.,,,.,, ·:.·•·"'
..
' _.
. ' . ' ' ' ' '
- _.
·•,' .: i:.
..: ' ·., ~,o··" . /
, .
,' ··:·..
.·· · , .,,. · .
,,. ,,. ·,·
'" Atéhojc,:Sr•. ·Prcsidcntc,'itivcmós·um,Rcgimcnto Jntcrno,scm
, E ainda mais,.Marcel Prelol,,citnndo Eugcnc Pierre, assim des-·. validade, um ato irrito, um·dispositivó'dc•detérmiriaçõcs,·dc·ií:sohi;
crc~c .~ Rcgimc.nto Interno:.:.
.
'·
··, :'• ções·c de normas scm.umn,autoridadc que o. legitimasse. Hoje, nós o... ·· .,: .,, ,,:,· ·.. ·:.·.:. : .; . ·: .•. · .. ,.•.. , . · · ., . . :...
te'mos;graçusàiniciàiivadc.~;.Exi,'atcndcndoànossnqucslãodeor·
' '. ' ;, .. ~'um, 'epositório de .prescrições,. destinadas a realizar. dcm,' mandando·: publicar C' reeditar o :Regimento, Interno como .
. ' 'com método uma reunião em que se cruzam c se chocam mui· queríamos;: como se cxigin"qué' ele fos;c 'ieito, Si•.,Pre~idente porq uo ·
:· '.. tas, inspir~ções•cÔntradilórias,.em ·realidade.. tem freqUente·. cónipulsnndo tcidós os Regimentos Interneis do 1Senado,dc;1830 até·
. ,·: . !"ente mais. influí:ncin quc a própria Cons~ituiçüo." ·.
os·.nóssos di ás, úniÚ) que 'cricontrci,;'scm assinatura .de, ninguém,
. ·.
.. .
. 1. .
.
•
. .. .. .
sem inclicaçilo de autoridade nlgumâ, sem autoridade cônslitúcionnl
, O,Sr; Evandro Car~elra ,(MDB .- AM) .:_'V.,Ex• me 'éo~~cdc que o.Jcgitimassê;efói;o' Regimento ,Iríti:riio, distrib,Ú!d(na.,scssilo
·um aparte?,,
·
·
·
inuugurul.dcsíaJcgishiuirn .. Essé Regimento .cessou de ..vigcr e de
·.' , . , , . •; o:>.,.:. ,,, ·. , ·
. ..
•. vigornrnâ Casa, com à p'úbliéoi;iio do,novó, ccrcadó.dc todas as cxi·
.. QSR.DIRCEUCARDOSO (MDB-ES)-Poisniio.
gériciáscdctodusasgnraniias:.· :, :. ..... ·· . ··•··"
·~·. -:tt·:c·.: >'.,!:·~~··._,;·!"~:,~-- ·.• ·:·:- , __,.·.·:·:.:'. ,'·1'.
·,.· .. · ~~~ . ·_~ •• :··
·::
.-:
"_..:·.POfíantO; :·sr.':.·PresidcRtC.~.~. .a: rTtinha:·hOmênaScm. à~·:Mcsa, .na
:1., 1.0 Sr,:Enndro.Carrelra;•(MDB- AM),- .Nobre Senador Dir·,i pcssoi(de y; Ex• ,,Nilo foi vitória minha,. foi;vilóda,do ,Senado.
ceuéCnrdoso~,quero,du.minha parte, trazer~ lhe apálmn pela vitória. ·Busquei. ·~m:.• rcgimcntós.~iÔÍcrnos,,dc.,.àito-:,pa!scs;,americnnos<: c
obtida, vitória que é sua, po,rquc decorre ~· sua luta obstinada p'nra' ~n~onlr~(.: tod,os, i;os'::,,rcgim~ntos: )~.ternos :,;cercados;;; .,do .alo,'
circundnr... o ;.nosso r.Regimentó. Interno::. daquele: ritual,.·•dnquela promulgatório .e do ato do'prcâmbulo.·A;promulgaçiio,f:,um ato de
formalística essencial;; Lembro-me' de quc,:qunndo.da nossa primeira.. validade;' é 'um uiodécJÜratóiio da; validade 'da :.lei;,í:,a:ntcitaÇão .da·.
·reuniilo; V,. Ex•:lcvuntou·cssa•questilo dé ordem:que foi tomada; por cliistênciiÍ ~da ;lei.; E,.. daquele;. insÍantc ,.cm. diante ; pode ,,eXigir a
muilos,.,como .V •. Ex•·inuito bem disse,•. talvez obrn.de.sensncionalis· · obrigutoricdãde do' s~u.cumprimcnlo; se nãoJalhou, ,sc,,nüo.,dcixou
mo. Mus.nilo o cru, .V. Ex•.obedecia a uma direlriz bâsicu sua, aquela·. de. atender' a;qu'àiqucr . disposiiivÓ na sua.elabor~çã~ Jcgislalivu. O ... ·
dirctriz tradicionalisla.dc obediência nos cünónes,.dc ,obediência no. Régimcnio'IntcrnÓ éniáis do qÚc cssc'conjunlo dcnoimns que 'dirige.· . ·
.'riluuJ, .. porque conhecedor; profundO I do 'Direito, subcndo.,quc• a • OS nossos' trabalhos,'· que presidc,ns nossas,dccisõcs,, que' preside US
norma juríilicu nasceu da normu·rcligiosn,•ncln•sc•inspir~u ·.e trouxe nossus.resoluções;:r:· o:código dii'Cnsa; no ,dizcr.do(conslitucionn··
dela cssa·herunça geni:ticit,co ritual. Porque é o ritual que dâ à norma lislus; í: ·mais di)'que a·conslitiiií;ilo,'cm ccrlos'icspcito~ • .c: ., ,; , : · ·..
jurfdicu u. forma legal:· que é a. publicidade, semprc.porque sem pu·'
. ·.Sr•.' Presidente, no trazer. no. conhecimento .'da ·casa _que foi.·
blicidude nilo hã norma'juridica. E e::por:isso que' V' Ex• foi. vitorio-. publicado o c' nosso Regimento;• tal• qual' nós' pcdfàírio's 'naquele.
so. porque .obs.tinado:na deli:~a dos seus: ideais, ··.defendendo-os com instante vcstibulnna nossli'·lcgislaturà, c vendo hojcsobrc'aininhn'
ênluse e com entusiasmo; E quem nilo deli:ndc o seu ideal com ênlilse mesa distribufdo·cssc Rcgimi:nto;'coin·nto de pro'riiulgüÇfto;'.C:riin'ato'
c com entusiasmo nilo merece viver, nobre Senador; porque Jhc.l'alla da.auloridadc ·compelentc'quc·lhc abrc'o preâmbulo; 'com·tiidas .as
aquele • anln•us neccssdrio. pura dar.. passos 'nu Históriu. Meus cxigêncilis Jesislutivns' conlcmplndns é:· atendidas,' i:ii·. me. corigiritulo
parubi:ns, nobre Senador: a vitória 1: sua. '·,:
comigo ·mesmo;· congraiulnndo:mc· com a· Mesa; Sr:·· Presidente,'
· •· ·
porque deixou·dc' existir um'utÍl' frrilo, ·um' regimento intcn1ó miJo/
·O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) ...:\grudeço, cmo· que n Mesa pussada conserva vir como repositório 'ilc' decisões,' mas
cio nado, a munifestaçilo.do meu ilustre colega. Mas u. vitória nilo é cru apócrifo, Irrito c nulo.
··
· ' . ·' · . ·.. : .
minhu. A vitória foi do Senudo;·a vitória foi .do.nosso Presidente, a
· Sr; Prcsidcnlc,·reporto·me à imagem da minha prif!leirá qucstilo
vitória loi da Mesu; a·vitória lo i dos componentes du Mesa; a vitória de ordem; Gorki, falando de Tolstoi; disse: "I: unia'Jigurn que tem··
foi de todos nós, u vitória roi du nossa consciência jurfdicu. Agrudeço cem olhos nos seus ·olhos," V. Ex•, Sr •.. Presidente, do· nlto ·_êln ·
n uparic, que iluslru o meu pronunciamento, sempre com essa lin· magistratura desta Mesa' c desta Casa, olha por. todos nós, vela por-;
guagem quenle, exprcssivu, volumosa; cundcnle, rumorosa como a todos nós, mantém a nossa trnnqUilidndc c n nossa segurança, Os'
poro roca do nosso Amuzonus. Espero, pois, que no nicu discurso, no olhos de V. Ex•, Sr. Presidente, valem por 132 olhos, porque velam''
1 •• ''
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~60por tudo o que acontece nesta Casa, desd~ o seu Regimento Interno, . informação ministcri~i. Mas, no: mol)lcnto cm que· o Ccinsclho'dc
apócrifo antes c hoje um ato. solene; .velam pelo: bom: nomc.do 'Dcscnvolvi'mcnto:Econõmico se rcOnc durante duas horas dcbatcn;.
Senado, pela nossa tranqUilidade, • pelo bom termo dc•nossa missão, do o Plano Nacional da Borracha, sem· que ·nós lenhámos tomado'
resguardando o renome desta Casa legislativa.·
. , · •.. .
c~nhecimcnto .de qualquer, resultado, é· sinal dc'·qucnão;chcgaram p
... ·Assim, Sr•.. Presidente, congratulando·mc .. com a Casa ·pelo qualquer ·conclusão< c encaminharam :o·,.projcto aos,.Ministérios
publicação do 1Rcgimcnto;, quero, numa hora de .satisfação, relem· económicos;• Faz-se ·portanto mistcr;;Sr; •:Prcsidcntc,.•c:i,nosso·.pro-·
brar 'aos'mcus ilustres pares as palavras de Machado de t;-ssis:, "As nunciamcnto, encaminhando 'a .esses· Minist~rioS'Cssc.subsldió•.fun~
glórias que vêm tarde já vêm frias ... Mas, com essa frialdade cu me daniÓn\ul, elaborado pclo'Ccl. lgicjas'Lopcs 1quc;:cmbora·divirja do
sento, rctcmperàdo deu ma luta; dc'uma.soljcitação, de uma inquieta cnfoqúe quc.cu dou ao problema cm:ccrtos'sctc:ircs, nã.o·dcixa 'de 'se
ação intelectual é parlamentar; c, aquclcSénàdo que tinha.para mim,. ucoplur, de. se ajustar à' idéia ·priínnciul;:·quc:é',lncço: scdutór:para a
no confronto com os ,senados e·as casas.lcgislativas da América c do. borracha; que é subsídio pnra•a ·borrach·a.'S6'. há:uma· forma ·ac n'6s'
mundo, .o. Onico .Regimento .,Interno sem. assinatura,, sem ·autentici· .. conscguirmos·uuto;suficiência·em:borrachO:'no,.Brasil: é' subsidiando·
dndc, · sem legitimação,.·. hoje.' apieicnta·sc aos· seus, pares, um •do·. a borracha;' é ·o: governo complementando o j)rcço'iridustrial; o priiÇo
cumento capaz c hábil: 0 nosso meridianojur!dico,.onosso código, n comercial du borracha,<: '' ··' . '· .• :. ·,'·' ••.: : c',;···••J'· · : ·· :· .
:· ·:
nossa. trincheira .que vni,dirigir,o nosso . trabalho, ad muitos annos. . ... ,e; assim que passo a.ler este trabalho, quc:scrá glosado por mim,
(Muito.bcmi,Pnlmas.) , ..... , ·.,· , .
:, .... ,
n·o, decorrer de. sualcitura,·nnqúilo cm •que ·mcrccer:a·glosa; •uma.
"O SR. PRESIDENTE (Mngnlhãi:s Pinto);,., Concedo a' palavra confirmação'ou uma ni:gui;iio: ·· ··
:•· :'.'.c.,·;: · ·· '··. · ·
'
ao nobre Senador Evandro Carreira,'' i
···
.... · '
··'
SINTESÍÚiÁ PRO,BÚMÃiiCA DA BORRÂCH~NATÚRAL ..
..'() 'sa: EVANDRO hRREiRA (MDB 2:..<\i.t.'p;~~u:ncia d~c~: INDICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A RECI.JPERAÇÃO DO
guintc dis~urso.) -, sr.• Prc.s.idcn.tc, Srs, Senadores:,·:·... :· ,;,< ..
':I ,, ·, ··.:SET()K :,;,, .. · . : ....
'.f.' .
• ·
. Sem a Amazônia o Brasil jamais será uma grande potenc1a..
,
,· :·.. "O',problema .borr.acha.·.envolvc um·dospoúcos.csforços
para à substituição de importações a rilvclrcJ>rcscntativo que
. .Cumpro a obrigáção'qúe assuíni,'éomigo mcsmo,.dc, no exórdio:
de todos os meus,diséursos, déspertar o interesse dos meus pares pa:.
. se pÓdem desenvolversem invcstimcnto.cm bens,êc produção
ra a importância da Amazôniá.
·
importados: e sem cupital'extern?"·
·· . : ,,
. Sr. Presidente c Srs. Senadores, leio •~certo do jornal A Notícia,
o. décan.tadÓ. "ciclo . áureo d~ 'borracha . nmazônica':, , considc Maíiaus, d7 9. de julho de 1976: ,
.
.
derado no. período de '1880 a 191 o,' já' Íiascc'u'prcdcstinado u: ser
' O Presidente .·Ernésto Gciscl 'encerrou .. a· icuniilo efémero, Em 1876 o jovem inglês Henry Wicklíám'obtevc; na'rcgiào
:: anteontem do Conselho .de Desenvolvimento· Econômico' de Boim, município de Santarém, rio Tapajós, Estudo do . Pará, .
(COE) sem aprovar integralmente o texto do novoPJuno Na; '70,000 sementes de hévca; que transportou pelo' navio :·Amazonas"
cional da"Borracha ·que ·lhi: foi sugcrido·c·cJaborado pelá·· para 'Londres; ondé' as ·entregou ao "Kcw ·Gardens:·.: Germinaram
Ministro da lndOstria c do Comércio, Severo Gomes •. 'A ex· apenas 2. 700 que I'Órilm · posteriormente acóndicioniídas cm . 38
· posição ·do Superintendente da Borrachli, Stésio Henrique' caix~s .e levadas pani· o Ceilão' (hoje Sri-Lanka);" num sáldo 'up~o·
Guitton,' c o debate postcrior'dos aspectos técnicos'do plano ximado de 1.900 plantas.
· ·Não se julgue que a seringucirao'dessás·•tão poucas matrizes,
··c do' programa de investimento. to'marani as·di11is'horas de
duração da reunião: O documento tem mais de 70páginas. O: llorcsceu rapidamente aclimatada ,em terras do Oriente:· Foram
sempre'·
· Phino Nacional da Borracha deverá ser agora encaminhado· necessárias. pelo menos duas décadas de muita luta, porém
1
aos Ministérios cconômicos do Governo· i:. só' depois ·de' upoiadu em estudos científicos c recursos •financeiros do 'góverno
passar poralgumris modificações dcicrminadas pelo próprio inglês.' tendo surgido nessa época o hoje famoso "Rubber Research
Presidente 'Geiscl deverA. retornar. à pnuta.do Conselho de: institute oi'.Muluya"- RRIM,.em Kuula Lampur; capitiil da iüual
Dcscnvolvimcrito Econômico:' A excessiva dúiação dos dcba·' República du,Muluyu, qui: ostenta cm ·seu salão dC'Cntrada um ·bu'sto
. · ·. ··.· ' :.
··
. ··
té:s sobre Plano NaCianaldn 'Borrãcha frustrou ri análise da de Henry Wickham; . .
expansão da cácauicultura,' que também cstavil'inéluída' ná ' •·•. ·Sr. Presidente, isso acontcccú cm 1876;· há cem .unos, há um
·pauta de anteontem. Fontes da·· Presidência du'Repilblica século passado: Pois pasmem; Srs. Senadores; este ano é quc·sc insta··
informaram que ricnhi.uíl oütro assunto foi abordado pelo lou cm Manaus um•Instituto de Pesquisa da Hévcn .. Ccm anos' depois
Presidente ·ou ·pelos cinco· iilinistros que> coinpõem. o Con;· de. ter sido criado na Malásia; cm Kualn Lampur uin laboratório, um·
sclho mesmo superticiah'ncntc, .. desfazendo. assim :as' cspc.' almofariz de pcsquisa;'dc.análisc c de estudos da Mvca brasiliense,
culaçõcs que nas últimas horas levantavam a'p.ossibilidade de Só cem•anos·depois, cm Ma naus, é que se instala um·instituto da mes- ·
.. •
.: ·
o COE discutir a. instituição do confis'co cambial nas expor· ma categoria;•
Continuando,
Sr.
Presidente:
'
·
"·
·
·
taçõcs· de soja; para' formar um· fundo regular' dos preços·
"A
borracha
natural
no
Brasil
teve
seu
·apogeu
·até
1910,
·que
internos do produto.
embora não. fosse· o: ano dc·maior produção foi,. no entanto, o de
s~. Prdsidentc,.Srs.Scnadorcs, quand'o o Conselho se reúne, se: maior valor (&964,5 por tonelada ou USS 2,267,2). Q.valor da libra ·
debruça durante duas. horas sobre um problema cconômico nacional esterlina era Rs: 12$000 e o quilo de borracha chegou n·aquclc ano a 1
é porque. ele, cm verdade, se reveste de suma importância.
atingir Rs: 18SOOO, . '
.··. -;
. ' . ' : ·.
Este assunto já foi por demais debatido nesta Casa, em outras
· A produção em.J910 foi de 39.547 tonclndus. Em 1912 a produassembléias legislativas. Cheguei até a apresentar uma curta ao Sr, ção ··foi· de .42.410 toneladas, ao preço de &523,6 pjton:
Stésio Guitton, cm que formulava um. modelo de .desenvolvimento (USS 1,771,9). A grande di:baclc porém teve início cm 1914 (prod,,
da problcmâtica gomífcra, ligando este desenvolvimento à ocupa,ção 37,000 t ao preço dé &253,6 por t. (USS I ,080,9). O nlvcl mais
da Amazônia. Infelizmente nilo fui atendido; infelizmente, até hoje dramático. para. a borracha. natural brasileira foi: cm •1932, ·quando
não fui procurado, sequer, para o debate,
atingiu no preço de Rs: 1$200, que também coincide com a produção
No entanto,. uma das maiores autoridades neste País cm ussun· mais balxn de todos os tempos: 6.224 toneladas.
tos gomíferos, que é o Ccl. Joaquim Igrejas Lopes, Diretor du
Coni a perda dns fontes supridoras cm 1941/42 para os japànc·
SUDAM, no Rio de Janeiro, me escreveu uma carta ane~ando um ses, os aliados assinaram com o Brasil os "Acordos de Washington",·
trabalho que fez, resultado de uma determinação do Ministro dp tendo surgido, cm resultado, o ·oanco de Crl:dito. da Borracha ·Indústria c do Comércio, Este trabalho me chegou às milos cm fcvc· BCB, pelo Decreto-Lei n9 4.451, di: 9 dcjulhó de 1942, que passava a
rciro deste ano. Nilo quis trazê·lo à baila porque se tratava de uma exclusividade das operações finais de comprá c venda de borracha. ·

o

I
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-61Uma csp~cic·dc csttitização'do'com~rcio,gomlfciro; foi o que se·. sendo feitas no 'Arizona, pórquc. os Estadós·Unidós,'apé;~;· dósiséus· , ;,:·
instaiOU'cm '1941 1c'I942:·Parccc·mc, Sr; Presidente c Srs~'Sénadorcs,· mananciais de borracha estocada; sabem que;· mais'ccdó''oü'mais'iitr" ·. ,::::.;
que o plano do Governo aluai; este plano que cstâ cm'cfcrvcscancia . de; n~v ~vú~.;·,• inaiscóntilr.com·o'suprimentodciSudi:stcdÔ'ÁsiiW1!;·: · · ' ·:
no Conselho, pretende criar uma empresa estatal cncàircgada dos ... : , , ·E nós ficamos R fazer planos;'c nós ficamos u.noméar comissões;: , "
nCg~cios~a bo~rach~ . :.:· .··: ._; . ,_ .>·,., 't ;:·:, ·, f.·.'J'', :>·.·. ~:.·:·. ;• ,•,: \ · ·:. · ~-nós_ liCamOS à_.csp~ra:r.o BcOso .é o"nli~ãg'rc•.' ~ ·· ·~;- ·.: .~· ··
::,. ,-\':~:.;:. ),~-·/ . ·'I
·Se for assim;sr; Presidente, concordo plenamente. O problema
: 'Sr:.Piesidcntc, Srs, Senadores, éncsta ti~r~'cin~que o Co;~~lho
·t;,
doarcdo. om•,.rclueiahr'z~.çlãroe,dlaalbueorr~Íipcahue'.a"r~.· ~.h:f,~ndc•c•.m.s'Sat'disa.dficc~d;c···"u·
.
'm!·a·~.ut'n~t·c~rov.csna··.
. s·~:P~i!t'~,rü. . B~r,,dit.a~~~d'r~s;s. ~fMm~t~ piara ps;~in'!sté,,ios.~,c~ndómicos;' ' : ~;:
b
"
•
·que cu peço a a cnçuo. os. rs;. tms ros c, prtnctpumcn c,. o nosso
)l
ção éstatàl. Hoje, a borracha não é, apenas-um 'bem cconômico'mas· . csc,l.~recido,~donos.so bc~;\~i~n~iàjúido P,ri:sidentcda,Rcpúbliêa.:'c>,'.
·' um'bcm.cstratégico; haja vista quc:76.% das;nossas ·riquezas circulam ·:..:,,Só.,hlt,_uma;~()luçi\~, par~ p.;p~oblcl!la: ~a ;b~rrach,a,;c,cu·,mc
po;·:mcios'· 'rodoviltriós; num.: dcsprczo.Jotal.:,às,,vias:.~uviuis, :.às. prontifico a debater com .todos.os·maalater dlxlt; com todos os sumo,;. ·:~
ferrovias; O Brasil enveredou por um caminho rodoviãrio na sublime póntflicês;du·.borrachú;ricsic:País,',porquc.jcu êstudo:.o. p~oblcmu:dc
pretensão milagrosa de .que-o barrilrdelpctrólco:continuarin •a ser· · loiiiia,data.,Eu:·mcAi.spo'iiho;:qué. mc.con~oqucm,;e:pro~arci que só·
Vcpdido a preço dc·JQ:miJ.réis Cm mel COado;'.ll ':':"'('~'' ~ei•·: ';;:::''"'' ', .. h't\ uma SOIUÇÕO para atingirmos uma aUIO'SUficiência de imediato,:;;,
: ú,Quandó jâ cm':l967 -não me canso de repetir. isso desta tribu·
(, .Há de scc~n~idcrüf',nit iioluÇilo.dc todos os problcrrÍas:dc magna
na'- os árabes perdinmJragorosamcittc•o·primciro·cntrcvéro•com- .impoitãn'ciu duus.ált~inittivás: a imcdiÍítit cá media ta; a que tem que.
os israelitas;' qualquer estadista; qualquer estrategista· polrtico ou. ser. rcis~lvid~ loiió c ti ;,qÜe 'pode vir.'postériÕrmcntc,' com,o tcmpo,;a.
econômico.;~vislitmbraria;.•vaticinaria.•quc:·o···pctrólcoi seria·. usudo cürto:o'ti a·:lóitgo prnz~ •. Mus 'o problcmà brusilciro.,quanto.à borra·
: c'omO~;arma ._ p~los:.árnbes,~ mais_:tardc rour~nis·._cedo.·•Era~oióbvio,~-~~
clarividente, .o translúcido. ~ór quê?Porquc se tratãva dc.umn guerra

c~ a,_ é de ~~J~çü~.il'!1e~iatu;:n~o. pod_e.esperar: não,.p_ode . pr_otrair:uma

sóluçiló;'ela'tém' cjúe.sér.êncoiliraduj(E'só'há.unÍa,prÔvidênciu puru,
religiosa, de. uma ;guerra ~ísticn .~. ultrn!"ilcnar.,Os: ãrabc~. teriam a solúçilo,hnédiittti: é opreÇo sedutor ·paru' a'bórrachu. ,,;,(... ., ;,. ,,', ,.,'"" .
quc,.forç~samcntc;;usar o·pctrólco como arma .. O primeiro entreve·· .·,.: P.or,~u:e preÇo ,iédutoi'?. Por.quúrcço imugêticotPor, que. preço ..
ro, a primeira perda os reuniu. E não .tardou muito. Em 1973, com a. pcpita·our~?...Por, qu.c.p~cço.. pcpita~diamantc? 1.P,orque,os,cantciros .
. guerra'• dó Yom Klppur; os ãrabcs deram, o primeiro boicote, subindo nà.ti~s~~~,he!~a,brasUJe~~ls,estão,)ocalizados ,nu, selva sel•aala, ,na
. o picçó do pêtrólco·assiistàdoritnícritc:-E:o.Brasil;éórii todàs'as suas Amazônia •. um mundo que aindanilo deciframos;>''····'· "·'I .,.:,·:.·.erre>. . .' •,
. pscudo:estradas;"com todo seu parque rodoviário;' caiu' cm desalento
..;.':'Ninguém vnipúrá a Amazônia levado pelo sonho ou pelo alcnt~
;.
no praio 'da'· balança''das •dividas •i intértúicionais:' Simples; ··racional, de,. 'réspirar ''ú 'plcnós pÜimões c .. oxigená r. todas. as, suas .. Óélulus.'. .
que os'árabcs usariam o petróleo como arma/"'• ,.. :· ';,: •:: ·.. ·, .. ' Nirigu'ém'víii parit a Amazónia, no desejo'dc fazcruirismo, extraindo:·
, .•. Eihojc'dcsta tribuna; com'o Qntcín;•nós alértnmos que enquanto tíiirràéhà:'Ninguê~ vai pura.a AmÚzônia~ como preconizam os técni,i
o Sudcstc'da·Ásia possui· os maiore~ canteiros de produção·dc hê•01, cos. do Governo, exirair "látex áccmÍpatÍhado. de uma. utividudc
-"pois só ií Malásia'p~oduz um milhilo'c meio' de toneladas; o Btasil; complcmeniur:•Ninguêm vài; porqué:'ncnhuni·homeiri'no niim'do.sc
no ailo'passado;niio'pass'!u de 19 mil c SOO toneladas: E,' precisando ·.deslocou da sua terra paru outra terra que não fosse mercê, da pcpitá::
de 70 mil toneladas de borracha natural; foi obrigado'a:imponar da·, · ou;~ •. ;d~ _fome, ou,da . sed~. 1 .As 1 grandcs ,correntcs,.migrutórias;.quc ·
Malllsia; ao preço' intcrnacioital;'quc:·é mais barato'do'quc: ó' na. pervagarum pelo orbls,todas elas ,foram movidas.pelo.~escjo,de po~ 1
cionai:'Ciaroth ·· :·.· · .,. ~~ ·, ·'
:. --~·: _:-;:i···' _.;r·. ·.. ·. · ,. ,. " · de_r. 'dc'Sànho, ~-cltl,.foJl1c ô'~_pe!a:Scde~---. ''t':. : <::-~-, ...... ;: -~ ,n::l':J"-~t:~:::.;f.:;~_;lr;·
.'···c;Mas,édeseprognosticar,édcscvaticinartambémque,'cstando'
· .. , · ,... ·... ... .. : · ·.
·. · ·. . .,·
a Malâsia próxima da auréola de influê.ncia da China, :·de.um .País
:•:·o• Sr:·· Alte•lr' Leal (ARENA ::..;·AC) .;_;• Permite V!' Ex•'ü'm·:
qucadota uma política c um sistéma·dc governo antlp.oda'do nosso. aparte?· .
' . · ,.· · . ,. . . .: : ·,· ·. .i,'•·''·':''"f''··''''' . ,,.,,,:·
mais tarde ou mais ccdo·cstcs•paíscs·doSudcstc·da•Ásiu comeÇarão a" ,,,,:o SR. 'EVA~DRO. CARREIRA (MDB'-'A'MF..:.. Pois' não,
gravitar cm ·'torno ·da' China:· E: essa. orhitagem 'pode· rcunHos em nobre Senador. Com'· muita honra OUÇO v. Ex•..·
,., ,,,,,,
cartel; como se reuniram os ãrubcs cm 1973:'·' ;; : :,,, .•. ··:•:
· , , O s,r.;AJte*~a.l (ARENA :.:1\C),:;·_Nobrc Scnador;Evándro
E nós, com todo o -nosso, parque rodoviãrio, nilo' teremos ,... Carreira;. v, ·;Ex• tem razão cm todos os.pontos,,dc;vista,quc:agora,
borracha paia fazer. pneus; •<· :. ·: .;,~ · ·.;'
,; • •' ·
está dcmonstrando. ncstc,.Picnârio. Falar cm preço sedutor, que este .é
.·.Pasmem outra· vez os Srs: O Brasil consumiu,' só cm' 1974; quase . o qui: resolve o·n,ójsó' iiúnicnto;dc produção riti'•A'mazônià; )'um' dos
18 milhões de pncus;:l8 milhões; por qué? Porque 76% das suas riquc-< póntos com quc·também;concordo; cu 'acho qúc·é ecnõ; o 'pri:ço:sc·'
1
zas cirCulam ;por·· mCioir rodoviârios.:. EntãO~ D' borracha·:_ não_· é 'mais· dur~~r~~~ q-~~·.. _:_'~.~--~\:;;~~~: .\ -.::._ ~;/~~-~~':(.:_~::· ·: ~: ·: ··~·!! !~ • .::·;,::;·,:·_:._::~_-::::.:):~i;~:-:.{~ '}\·,;-!\.\·:~;~_:.~·r:um •bemcconômico;•é.um bem estratégico; é·dc suma.im'portãnchi a
.· . o .. SR. EVANDRO .CARREIRA. (MOB . - AM) . ...:.; Muito.'
~~~~::~~.!:S~~i~~~. ~~~~~~~~~;~!~~~~~c~a~:s.~~~. ~~~~~~a~ ob;igado, .···· .....•. ·. ,.;:. ···.·. ·· ·· : . ' . . ,, '· ·, .••. ; ,f ·i ,; , ;.:";
.Brasil estA precisando, agora, de 70. mil toneladas de borracha natu~ • .• ~.O Sr.,AIIe.lrJ.eai,.(AREN,A:;-!':AC) :-:'· Mas,a,partc.'quc acho. ·
ral, porque de borrnchà.sintéticn o Brasil carece dc.ISO mil toneladas· mais importante,~~ problcma,da borracha é. a· dificuldade .quc,.o:::
ano; ISO mil toneladas-ano; dando.um total dc,220·a.230 mil tonel a·, no~sÔ Banco'daAmazôniiúéní aprcscntadci,,illé.hojc,, para 'financiar. .
das de borracha no cômputo gcral,.sintética c naturnl,:para fabrica·.· os scritigalistas: Acho que jA discuÍi, càin .~. •.Es•, diversas .vczcs,;di~ ,,
ção de pneus c de urtefatos de borracha.. ·
· ,, ·
·
zcndo quê o': Banco da Amazónia tem colocado um'a série de dilicul·
Convenhamos que nenhum avião levanta vóo.· sem-que Os•scus· dadcs:para· financiar'. os scringalistas.•Agorà'niêsmó 'cstou'chesáitdo
pneus sejam de borracha. natural. Até hoje, a. tecnologia. ni\o cncon·.. do Acre; depois de muitas promessas do Picsidcntc·Pcnha; elejA' éori' '··
trou um sucedâneo -para o pneu de avião;ncm· pura us jamantas que crctizou com uma série. delas, manindà cstt\Saltando.,umiÍ coisa: a
comportam mais de 20 toneladas dccargu. Elas podcl\1 trafegar. com. facilidíuic_'dc crédito,, para cjué .o Banco'vã .ao ,scringalista.e,nlo o~ •.
pncu·fcito de borracha sintética, mas se elas' atingirem uma vclocidu· séringalista .fique procura~do, o .lianco', corito,:cstâ.:acontcccndo.:
de acima de 60 km por hora, o pneu estA sujeito a cstourar,·porquc:' ainda; o nobre Senador. conhece aquelas ,distAncias;' nós ,somos:.
não possui a clusticidnde,:nüo po~sui a r~sistência que tem· u borra· homens de iirundcs, distAnciai, c não ptidémos cstar.'pcrtci ,dessas. ;
cha natural. '
·
· ·
·
casas bancArias. o nõbrcSênador sabe qucca maior partcdo financia. Saibam os Srs. Senadores que· o problema de lâtcx no' mundo ' mente é feita por lntcrm~dio de agências. gerentes dessas agências,
ussumc conotações importantíssimas a ponto,dc·o México c'os Esta-·: ni\o têm os limites suficientes para atingir aqueles créditos: ne· '
dos Unidos estarem experimentando', nos.scus desertos,. um planta . 'cessArias' aos scrlngalistás, c daí vem a'scquenciâ.das·.cxlgências'do
semelhante à he•ea braslllensls, que é a guulla, cupuz de proliferar cm · Banco c aquelas dificuldades de que 'hA multo tempo venho ··recla· ;
terrenos Aridos, secos. As experiências nos Estados. Unidos cstüo mundo, apesar de que, agora, o Banco está·· olhando com •mais
c
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-62-;carinho.c simpatia .o problema da borracha. Acredito. tamb~m que o
· nobre. Senador. deva. analisar;_ cm seu 'discurso, esse ponto de vista
sobre as dificuldades do Banco da Amazónia. Obrigado.... . · ·
· · O SR. EVANDRO' CARREIRA (MDB :;_ AM) _.:: Nobre
Senador Altcvir Leal, o seu aparte honra'. o méu' discurso porque,
al!m da ·amizade particular' que nos une; ·vOEx• ~.um· .homem do
seringal, ·filho ,do· seringal, 1Udando 'com ·a '.hnn' coristarii~mcntc.
Mas, meu nobrc'companhciro, falta 1a'to.ilos (is seringalistas~ c'af
me refiro a ·V. 'Ex• como uni'.sciirigalistà; não ·comó 'senador.:....· falta
a todos. vocês uma angulaçilo'·idsual, uina perspectiva do problema,
quc voc~s nno vêem por umu:qúestilo ,de hâbito: o scringalisiu"se'
babituou'·ao financiamento. o finanéiamcnto é uma arma' de' dois
gumes. Ele, nas mãos 'de um seringalista· consciente;_ corno soi' ser
o caso de \'."Ex• -o' é investido no seringill;'rnás nas mãos, do incon's·
ciente,' nas mãos ·do herdeiro, '·do. noviçó;"do iriéxpcricntc, ·dàquclc
seringalista' pouco éalcjado, o firianciamcnio"é"dirigido para a cori5;
trução de mansões, para compra de canos Roll's Roycc c,paru a' ll)a•
nutcnçilo de haréns> ·
.
·'
·. . · · . ·: · · :.
·A solução,mcunobrcScnador, não é' o .financiamcntoia solu·
çl!o é um' detonador. que :existe. déntro da ccónómia 'de· mercado,
dentro. da conjuntura capitalista;: do próprio liberalismo' 'económico:·
o preço, Se esse deto~udorJor.~cionadà, se o Govern? dei·p'r~ço ~··
dutor para a borracha, os·bancos particularcs.iriioprocurar;os scnn·1
galistas para emprestar c esse dctonádor, ·o preço sedutor,· provoca
quase que uma fissilo. nuclcar;porquc aciona·um dispositivo que
pro\loca uma rcaçilo. cm cadcia;'corii prcçô',.scdutor, tódo o éom,
ple><o burgo-capitalista se agita, sem ncnliumõnus pára o Oo.vcrno::
·o' ônus ·scrã só: pagar. o,.prcço· ·sedutor; 'As· correntes migratórias.
li carão por conta do seringalista' c do seringueiro. ·
·!." · ·

. O SR.,EVANDRO,CARREIRA (MDB,:- AM)- Quero fazer
uma pergunta ao nobre Senador, que também c.onhccc muito b~m o
problema, principalmente ln .loco" Que: prcçõ, tinha, a. borracha :no
começo, de .74?,
. O Sr. Altevlr Leal (A RENA -AC) - Seis cruzciros.'c sessenta
centavos por quilo:"'· · ,,., ·' ·. ··· .,,, · , · .' ··; . ·:
,· ... ,
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.· . · P,SR. EV:ANDRO.CARREIRA (MDB. 7 ,AM)- CrS 6,,6; E
agora, :que preço .tem? , ::
, ,, , . .
· ·o 'sr.'Aitcvlr Leal (ARENA'_;_ AC)'.:.:.; Agora; os séringalistàsjá
cstilovcndcndon'quasc'l5cruzcirosoquiló, ,..:;·· .•. ···'" :• ···:•·· ::·'·
,. .) .;/·.• .. ;, 'l. ,:, ., ; .. ,.

:; . ,, .

·,-,!,: . ', 11.! ,'f.•': l).' :._' ~ :· '!.

• ..

, ' ... '-. '' ·•' I

· · .. O,SR. EVANDRO;CARREIRA (MDB·'-·AM)'"" Qllasc' IS
cruzeiros; justamente,. houve• um ·aumento• de 115%; Pois :bem.' esse·
aumento dc..U S%j6:propiciou ·esse: fluxo•migratório. da .:metrópole
para o hlnterland, para a. zona rural, para·o seringal;>·"·'·•·.: ·':'' ··:.
~'

... :.0

.' ' '{·. _, _. •.• .

'·"

:;·.;;

'.:'

.: ,, j •,, ';',

Sr~ AÍt~vl~.Lc~l (ARENA.7":AC) ;:-.:Agora,qucro•que o

nobre Senador lembre-sc.bcm:do·quc falei antecipadamente: um•dos
pontos principais é que ·raltá;'na 'Amazônià; 'récurso'para o 'scringalis·
tu,·tanto a longo como ·a curio prazo~· Sem ·esse rccurso;·por,mais
sedutor que seja o preço;:ainaa·hã um'grandcatrapalho no problema'
da borrachil. · · · ..-:·... ; ··;,.-.. -~··i~·._:·.·_->;~~~ -~·h·:··~':····.·:-'!;~.-:··:;.... ;·:.-··..... i ·~ •r.·
'
'
, ,•,, .., ·;
,;1, 1 '<• I . ·1'\ •
. O .SR. •EVA)IjDRO: CARREIRA, (MDB - ,AM) .- Nobre
S~nador, não entremos,cm contradiçihJ. v..,, Ex~ acaba de arrimar•.. de
upoiar a minha tese,,.quando.diz que, ,com. o,aumcnto:dc seis( para,
quinze _cruzeiros,. o quilo,d~. borracha,'>iá, sc,ptá.:,dcspo~oa~do, a
cidade, no interior do Acre, c estilo sendo. procurados os scrmgaiS.
, Entno .o·· problema .não é recurso. pura· ~:'sêr!nsalista;,,p~rquc,.
O SI'. AII~Yir Leal (ARENA:- ',\q...,. Permite V. Ex• um com -preço _satisfatório,, ele tcm·:condiçõcs. :· P.or::.quê?'. Porque ~s
própriuscondições emergem; cm virtude.do próprio ~ontcxto ccono·
aparte? ·
·
·
·
mico que vivemos-:- economiade mercado, .. ; :-: . . '" ..·.. , '.,: !: . •
o·sR; EVANDRO CARREIRA(MDB ...:.:·AM) :::..:•osêringa·
'··' o particular investe no seringal;,o:b~nco.partlcular;sab~ que ele
lista se incumbe de procurar o'financiamento''- clé mesmo cuida do tem condições de pagar juros compatrvc1s, Já com o li.n~nclamcnto,;
financiamento. O financiador policia o linanciaincnto, o' que' quer' meu .nobre. Senador, ·abrimos·:comportas:;.pcrigo~ísshnas;. como
dizer que hã toda uma tcssitura de garantias dentro. do próprio con· acontecia naquele caso qui: o gerente do banco,;.O d1rctor, do banco
texto burgo-capitalista.
cru mais pródigo com. um do que com outros,; cm decorrência. das
o Sr. Altcvlr·Leal (ARENA:-·AC).:... Pcrmitc'V;•Ex• um. prebendas, das benesses,das propinas quc,rcccbia,: •...,, · ,. : o::: .i'·.:
. Com o preço sedutor, não, porque o.subsfdio é ofer~cido cm.vir·
aparte?
tude du produção ...Quem '.produzir· ganha ..• o :homcm . . cntão, se
OSR;'EVANDRO'CARREIRA'(M'oB.l ÂM) :.:...Pois' não,
interessa naturalmente. . .
·'
,,. . . ·.· .
nobre Senador. Ouço V. Ex• '
._, :·:i • · ''..
Isto se explica dentro dos próprios·cstudos:psicológicos que.
Aiie~lr Leal (ÁRENÂ:... AC)...,. Nobre Senador, quero;. arrimam c amparam a·cconomia. modcrna.;.Ni!o·há ninguém.quc se
também,. fazer. um pcq'ucno esclarecimento a .v., Ex• .. ~ que '- de interesse cm:plantar,ou cm:produzir.. um··bcm que não tem, preço; O·
minha pàrte, r.u estou errado, mas quero levar ao 'conhccime~to dos próprioprograma do PROBO R, do plantio dc.serjngucira,.,nilo está:
meus nobres colegas -, hoje cm dia, 60% dos. seringueiros, traba- interessando· ninguém,: porque o produto da seringueira . não. tem·
lhundo·como devem trabalhar, já estno·.tirando o saldO suficiente dos preçoutrutivo,.preçoimugético. ·; ·:·· .·: ..:; '··: •, • : ..... ,"'' ·'
... A. borracha se situa, nu.Amazóma, numa rcg1ão que amda.cstá:
seus trabalhos nu borracha.
por
desvendar, onde os canteiros de seringais nativos silo capazes de
O SR. E\'AND~O CARREIRA.(MDB ·.:...:· AM)'_:. NÓbrc.
abastecer o Brasil:até o.SéculàXXI. Em.l913,.nós produzimos 42
Senador, pergunto a V, Ex•: por que· cstA.liavéndo esta pequena· mil toneladas; sem os·.rccursos da técnica atual, sem os·rcc~rsos,.
corrida aos seringais? Por que, agora, os seringueiros estilo: tirando
inclusive, da aplicaçno do Acido acético, cnco~tradiço no tucup1 c no
algurn sald~? Por quc'cstâ havendo interesse cm fazer borracha?
vinagre, que produz a coagulaçno quase. mstnntânca do lâtcx,
O Sr. AlteYir Leal (ARENA- AC)- Ahl Foi o preço sedutor evitando uquelc esforço· do. seringueiro' de' voltar à ·estrada· para
uque V. Ex• aludiu.
colherolátcxdatigclinha.
. ·
· · . . .. ·• · : , · ,
. Hoje a coagulação diminuiu cm 50% o csforço·do seringueiro, c
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB .:.... AM) - Foi o' au-· c\lltou o processo de .coagulaçilo · pirolcnhosu, quc.cra. aquele ,da.
mente que o Governo prodigalizou dos fins de 1974 at~.a esta data, defumuçno, que cegava o homem depois de lO a 15 anos de trabalho.
num total de 115%: 115% o Governo prodiRalizou, c V. Ex•. conhe- Ele fica com a tarde disponível. E é ar que o Governo peca, porque
cedor du rcgino, está dando o testemunho: Jâ estA havendo uma acha que, com as técnicas modernas do Acido acético, da coagulaçilo
ln\lcrsno do fluxo migratório que, outrora, era do seringal para as qulmlcu, suprimindo a coagulação pirolcnhosa, o homem fica com a
cidudcs do Acre: mas elejA estâ voltando dus cidades para o interior; tarde toda cm lazer, para descanso c nessa tarde de lazer podcrâ de:
paru o seringal. Muito obrigado.
dicur·se a uma atividadc complementar - plantar banana, abacaxi
O Sr. Altnlr Leal (ARENA - AC)- Tanto que nos municl- ou qúulquer outra cultura - c; com isso, obter um adcndo h sua
.pios do Acre jA estno escassos os braços, nas cidades, por falta de rcndu, Julga o Governo que isto atrairâ o homem para o âmago da
gente: correram todos pura os seringais.
selva amazónica.
·

oSr.

· ' • .... t

,,
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tolice. Vai ser um plano frustro. Só pode atrair para o interior
da selva preço pepita-ouro:,::·· ' ' ...
.·
· . 'Insisto cori(isso,. Srs. ·Senadores... .Vamos precisar. de .100 mil
tórielàdas'dé: bo'riÍlcha· nimlról 'em '1980 'c os· énilleiros'naíu'rois da
Aniàzõniaestilo C:âpàciinêlos a produzir isso c:o dobro:.'· ·· . · ·. ' ,
' · 'Concomitantemente, efctivcmos. o 'plóno' mediato, 'Qual .é. o
.planomediato?.J::plantar.hévea,écultivarhéveli:•Mas;como.vamos
-cultivar,hévca 'n'aAmaiónia~ !::.preciso ô estudo dc.umà:ciência que
~rcconizo. ,c que .ainda 'não existe -: ( Sócio'f'ilologia;. Nós _,temos
· quc·cstudar o· éoinpa~hcirisínó da,hévca.'porque 'a'AinaÍônia repele.
a honiogénéidadc'da'plànta que' produz 0 h!.Ícx;'·<' ': :· •· · ·: .'· , ,,
· ' ., sé V.' Ex•'plà'ntar naAniazóniâ :::::coriioTc{Ford ~m BCit~rrâ
,J:ordlândii; nis proxi;;;idades ilc,Snntàrém :c- seis ,seringueiras, uma
atrás' da;·oufra;:quàndó. efá· côm'cçar ;'a· querér'·jiroduzi(iíparcce '·~
:fúngÕ 'cháin'àdo mli:rocyclus ullel;'qíic àtraéá'a'plnlltn;!quca'dêsfólha

· · .. Esse dinheiro todo; esse subsidio, o. preço sedutor daria.a:cssa
populaçilo.marginalizadit.capacidndc de intcgrnr . o mercado.interno
nàcional,, O. que ,nós.prccisamos• é;descnvolver· o: mercado ,interno·
coin.capacidade aquisitiva;.com·dinheiro no bolso •. Essc·homem; que
. outrora.cstava nas sarjctus.das mctrópolcs·brasileiras, na. Amazônia
teria ,po.dcr,. de compra c .com isso. intcgrària .. o ;mercado. interno
.nacional:,:;::; ..... ,.,.,,,_,,::<,;:, .:.•i.. , •(· •,:·,,1.. · .-.:· .• ,.
.
•·· :.·.:Outro fato r. decisivo:: nós ocuparlamós·a Amazónia.AAmnzó·
nia:nilo.cstá ocupuda;:A• Amazônia está desocupada; .Nilú·Amnzô·
.nia Oriental, porque esta: não periclita. AAmazônia Oriental·acha:sc
cscu'dadà pela Amazônia Ocidental. Essa, sim, é que tem os;seus ..
limites comquasc todos os outros pulses. da .América•do;Sut 1:: a .
AinÚzÓnia OCidental quc'cstá desocupada .. Diz;se,'quc há 0,5 hÓbitnn·
.·tcs por quilómetro quadrado, 'ria'Aniazdnia .Ocideiitili.. Nilo;,hâ o;11
Manaus. , com" a·< zoíiú,' 'r'iancii;'.'sc",',hipcrtióliou,:· ;Hoje ·'nós·.,temos

c.

·

'•;Tr~i~~:;~·~~~··~~~~.:~isl~}J~j;~~~~;~~:i~~;~~i~;::~i~··~;:;~~~~td··:d:a ·~~~~i~~n~;~~~~j:,~~~~~~~;:~~::o ~;~%~:.··:~ :~u~~~~~:
e

ab~~·dcmad,os.•, •_:"', ;,::_.:,. :(:. ; 'c·.·:.': :,.. · :•'::;:·" • · :• I' i ; '.~ '·' ''
.
·. ' .Com o preço sedutor não precisaria mos, no futuro; realizar umá.
.operaçilo.belicosa pa~amanter.a Amazônia-brasilcira.;e·porisso quci
nos'meu"s" éxórdiÕs,"é:stóu usand~ a scguinic expressão: ·~Mcus,patrí·
cios, sem a Amazôniu,o-Brasiljamaisscrá uma gran11cpotência'\'E ·
Pnrn:,:u:;.fnan~t~ili;:u,i~. dà~::AinaiôOin; .:, CSúr! é·:tí··,oPOrtunidadc: .:uma ·
1
; ·" :. o SR:'EVANDRO CARR'EIRA·cr>11)Ji·..::: AM) 2' Mas hoje se .opcrução''d~ss'u\llât'úréi:â/.com :'subsidias:'·' E ':nós' teríamos ·'.levas
sabei qúâiiio'à'csqÜistossónióse; qué'a'íicidcz das Aguasnuviais dà mii;ratóriits:lenÍas'c'suavé:s; scni•atropi:lós c si:m''percalçosi Seria··
Amazónia'-'sãa:0·advcrsiis' 1 ao 1 vctor; :,·âó:vcfêííJo; 'Elas níátain' ·c, parente convidundoio udcréntc;'scria'o seringàlista à·prócura'do cié·
caramujó, ,o caramujo nilÓ.prÔÍifcra nàs·ágÚas .da· Amazônia;:'!".:,\ ·.
dito,'. do' linanciamcnio; "'no':·b"an'có., particulai;'p()iqÜc~·'com''o ··preÇo
·. · · Háuma ·acidcz,:.àu.,úma:_alcalinidadc, ·na: atmosfera Americana sedutor;·tcria condiçõcs·'dc paga·r. E o' própiio' b'ánéo 'p'iüticulur iria. · ·
do Sul;' que_ facilita'a ·êxistência,dci inycrocyclas ullel, que destrói a · liscalii:ar o·'séu: dinheiro;· ó que rião é' possíVel através da:téciiica'·do'
·scrhiguéira~., EStâ:sc !entanto elementos hlbridos, clones,. estudos Banco.dn Amazônia;'pois; nuiuràlinéine;ail injúnçõc"s de 'compétiçilo
gcnéticostmài isto ai~da vai cíistar dois ou três anos.para se chegar a . ,; de desejo. hcdonisticos'subvertcm'o prÍiprici'hómcm;·qué fica à' inér;
umaconclusilo. : "' ... ' ,·
' . '" ., . : :· ;:;,: ,. ' . •.:
i~ê"da•propinú c:dcoutros interesses "cscusos:"Jã'com''o preço scdutór;
.Quc,·o enfatizar,isio;Srs."Scnadorcs: não podemos esperar, esta· nilo.Só gnrihária 'dinhciró'qucm produzisse' borracha: O bà'nc<úá~.
moú· rríércê: de :üm ·ciirtcf..do Sudeste :da. Ásia• c;. como .as ,nossas gari a, se criaria um' organismo estatal· capai, ·não do financianíi:nto;'
ri"quczas:circularrí;nàsi rodóvilis,,vamós ticariparados,:como ficamos mas da comcrcializuÇão:compra borracha.na ·:boca do cofre~. ;, . ;
cóm.o.,pi:trôlco; que líôje angustia:o Brasil::..•;:: .:.:.,:•·. · <· · .; ·· • '., .
' O próprió'BASA' poâeriafunciÓriar piÍralelin'nêritC:;,pnrá o·i:xcr·
. : ·o problcma,é· diiimcdiato; é já;é uma ·éorrida'para os:scringais.' cicio desse trabalho.
. · · ··. . ,,. " · "' .,,.; •· r:··· '"'·'· '··
Mas com~,p'Ódcmos provocar essa corrida para os seringais? Só com , ._;, .. o Sr; ·Áitevlr· ·Leal (ARENA':.:: ·i\q ~: Pcrmiic v;· Ex• ~~
um preço ,sedutor; com um preço imagético. ·Ninguém vai para lâ ao aparte•·"
:-: , .·:.;-:,,., \
·., .c.<·... :. ,,, ::
:.; ':·-'"
sabor das promessas da SUNAB,dc q~e a COBAL vai atender ao . ·.•. 1.• ,·..
:..... , •. '··"-·..·'·:···· .•. ,' •• :.:. ,: . • : ... ~. :•• ·:... , .,, , .
seringal. Resultà'dó: isto aindà.vai ficar.mais caro,_.vai;criar.dezenas
,· ,o SR. E,Y~~J?RO (:AR_~EIRA <~OB 7 Al\1).;- Po.i.s ~ilo,
de valh'acoutos para.supcrfuncioni\rios,. parai novos .maraji\s:.o pro~ • nobre Senador.
..,
. , , ,, , . ,,, 1,
. ~lema . . é:p~~ço:sedutor; ,b,,dctonarlo: P•!ardo. natu~al•da:ec~nomia .. ., P.Sr.AUevlr Leal (ARENA- AC)~ Nobre Scnador•. o,prcço
hberal. Fo1 as~1m que se povoou.o Oeste n~rtc-~mcncan~. Fo.' com o sedutór'é um'dos'elemcniéis:qúc,.'cvidéntí:íh'C:~tc,'a"umcíitámàprodu· ·
pr~o da,pepn.a-ouro,'eida prata.da:Cahfórnta;;Bmlha:exl~tc por ção. du:borrachu. Mas scm . cri:dito, sem dinheiro. a prÓdÚçào;C!c
que. ,Dos saldr1os dobrados, dos favores, das·benesses .. f?l ass1m que · borracha nilo tcrduumcnto. v.. Ex• sabe. perfcita111ente a que dist<in·
Brasília se consolidou, sEra muito -justo, .porque.• não há .~utra éiu•·o· scringueiro;·compiíÍ.' a':n\crí:Üdória _jiiiril" lcvi\:lu :no: êéntro; .
maneira;,de;.prov.ocar.. tal.; consolidação.~<Resultado:: hoje, :• van·. prodúloi,'Silo'âias c'diíis.'!/J': ' ."·: ., " ··· ' ... · · ·' · .. · ·' ·.. .. .... ,
. gloriamo-nos de Brasllia. Mas, antes; havia necessidade desse detona· :oc •,,.,.:· ·:c·•-. '· •, .,,,,, . "·" "-'·', .~ · :.. : ,· · ., _ ···:·:,·',c' ·.'.:•' ·,_:'· ".'·· ...
dor .. Hoje, o Governo,;nilo 'precisa' mais• dar ·.salários: dobrados, · . o SR. EVANDRO CARREJRÀ (MDB.:.; AM) .:..s~i, nob'rê.,

'AmeriCB •do 'Sul: Só CXISIC no chma americano 'suflno; o caso da·
· é:squisto~soiiiôsc!'O "Brasil'estli:'cheio'dc' êsquisiossomos~.' inas'ria
AmÍizóiiià'é'râr~~·:•• ':' ,. ' ·;::.: :· ., ;~··: ; ': ·.·•..; ':' ·
"· ·
· .,
: :·a·:sr~,,~dalberto .Sena;(MDB. -.AC),- Pelo .menos ·~a~ ~~
· 1 i:!
·
.•.
·
.•
cs u os;~~·:·
..;..';,•;,!_ · ,:~ ~ .:·~·,
'.··:: ·, ·
·' ,>:.-·:·

,

o

· ~~~~:;~~~~~~o;~~-~~:~~i~u:~c~:~.~~:•;J,~~ ~.~:~:r~· A~si~,s~ria Senádor, · , ·: .1
• .. ·:·; i .
,, '...: ~ ;, ,:_ f.. ·
·
• :.. .•
, .·,. ·....... ,.,_... ,_., ,.. , , .. ·.: ; '.· ::·-:,:·:·:.··
.. ·~····· ., .. OSr.A.ItevlrLeal(ARENA'~·AC)..:..· .... ncnhum·comcrcinnte
·o Sr. A.Uevlr J:eal '(ARENA.- AC) - Permite v, Ex• um · hoje éstd ~endendo.n,P,rÚzo;~ Em,1_942, . 1948, I9so, todos.os,comcr;;
aparte? ·
·
,
·
ciuntcs vendiam u prazo ... Hojc,:ncnhum o litz .. Entilo,,prcço'scdutor,. ·
. , .. 0 SR>EVANDRO•CARREIRA (MDB ·,;;,;'AM) _ Darei jâ 0 pnru".miin, ,nilo é, suficiente. pura uumc1lto da"pr~duçilo,de borracha.,·
aparte a. V. Ex• só paru·concluir 0 meu racioclnio,: ,, . . · ·
Sem fucilidade de crédito, que possa ser .obtido com rupidez.c,scm, ·
· · Esse •subsidio, para -preço .sedutor, voltaria para os cofres pú-· buro.cru,ciu, ·Y:. Ex•,.li_quc 'certo. de, que ..o ·aumento ,da produçiloi de:
bl'
. .
. borrucha irú parulisur l~go, nilohuverá,continuidude dc·aumento,•VU· •.
ICOs, scr1a um empréstimo. Porquê? Porque populações que pernm· m_o:i dizoir, d_ uru'nté dez uno_ seguido. O aum. cnto.deproduçilo,pára,.
bulam nas mcgalópoles brasileiras, criando problemas sociais, estagna.
·
angustiando c marginalizando, procurariam a Amazônia ...
· ··
. . .
· · ··.
·
O SR•. EyANDRO _CARREIRA (MDB - AM) 1 ~ Nobre
O Sr. Uzar~ Jarboza (M DB- GO)-:- Multo bem!
Senador, vou procurar ser mais ,claro. NÚconomla de mercado, .hâ..
O SR. EVANDRO CARREIRA (MOO.- AM);... ,.; o Go_ver- uma é:spoléta, um éstoplm',um ·detonador, que 6 'prci;o. 'rodo. bem,
· no se aliviaria desse ónus que tem, de estar .municlando as policias que tem preço no merendo, na Bolsa· de Valores, ~ procurado, há
até de helicóptero, para poder conter a murginalidndc, a prostitui· uma ânsia, um tropismo natural· do ser 'humano para cncontrâ·lo,
çilo, o abandono do menor.
·
para com ele Ir ao merendo; Exemplificando: o cnso do ouro: V.· Ex•

a

s

s,

-64· .sabe que a ,Amazônia, cm regiões· co~à · Tapajós .• :Xingu, estA fundamcntar·no bem, primordial, naquele que é o fulcro da ·vida do
, pulverizada· de ;aeroportos ·clandestinos .c nilo, hA nenhum BASA seringueiro- o café. Scni cãr6 ó seringueiro nilo vai cortar a Arvore .
.financiando.o.,garimpciro.-e:o,prcÇopcpita:ouro,é.oprcçoqu~.o
. ·· ··· •· .. ··.·., · <·,,
·...... ·. ,,.,.,, ... ,
·
· h
fi
·d · ·
· ::· .··osr_.Alto~lrLe_ai(AR
. ENA...;,AC).,.-Nobrc.Scnador,pcrmita·
ouro tem no m~rcado. O.ganmpc1ro c cga ao manc1a or, mostra a me 'uni' aparte •. A'.bo.rracha ·a 2 ~· i:ruzéiros (supcrpicÇo para· 0
pcpitacdiz:"cncontrciouro,cstãaqui;.Prccisodcum.milhilo".. O'.. . scringalistacpiirB'o'·seringuciro:·: ·' ·· · · ·· · · ·· , . , "
, ·' ., ..... , ..
...
...
• .•.•. O próprio financiador;manda o seu gestor do·ncgócio;o seu. ..
lonaamuua, para a fonte da pepita-ouro. Portanto, .é simples, evita
·,O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB "'"· AM)';;.;.EstHalando
toda .essa. burocracia, evita toda .essa 'cnrolaçilo .de saber :quem um homem da ârca, .V, Ex• fala como seringalista, Estou aventando
pode c quem nilo pode receber o' financiamcnto,.qucm·dcirc c quem ,45 cruzcirÓs.·.:·. •, ,·,, ·: ··· · ·.. .;: ... ''' ·' ,,, ··' ·· ·. ··•· :. •·:. • :··', '·"·'·' .,,
·não deve, quem tem c quem não tem; O preço sedutor detona tudo·', ~.'···o·s· •'·A· · · · Le''"'.(A'·R· EN.A.·'· '·Ac.. :) >~ ·~·~- •:i:·:,:· ·, é... ~.•·:· · :, ,.
1 .. . " .. -,--., . ::7 2~~·.cru~~1ro~ .. P~.~.para.,
isso: .. ·•
: ,
, . ·. , : . ·, · · :,..
. .. ,,.
·
r; 1tovr
_r~s~lver ~ ~r~b,lcm~da.~~az~n~~~ .. ,. .,
, , .. .
:
··. . 0 Sr. AlieYir Leal (ÁRENA.~'AC).,.-Nobré Senado;; c,.,.·,.,-'!.,.,,., ... .,t .,.·· •. :,_',,,, ... :.:~.·~_,.f.;•,:,::.:;,,;·,,·.i'•'•·;,;,~,··;,,.,• . .',·.: '•,
financ.iada~ bórracha 'se torna mais .barata pilra, o.Brasil,'para o
'OSR;EVANDRO CARREIRA (MDB- AM).-'Avcntci 45
consumidor. Não sendo, finanéia(la, ela se tórna màis cárá,
.
crJzciros de foim'a talqué nilo'c'rrasse,;y•. Ex• jâ àcha' qÜc i:om~25 _é
O·SR.. EVANDRO CÂRREIRA·(MDB ...:::'AM)-.Mas o 'sutiéicnté pâra provar' csse'nüxo'pára ós seringais, Com o'pr.eço,êle
'problema, nobre• Scnador,.".nilo. é. ser: barata;. o· caso .aJ• nilo·.é ser 25'cruieiros o seringalista tcm.condiçõcsdc paga~.• até 2%, ao.mês aos
barata; o caso é uma opcraçilo de guerra, é' um· bem estratégico; Nós. banéiiíparticidàrcs, póicjU~;s'é 'élcfor pedir: ao BASA;.vai ~asar é~.
'fora osiO% pÍuao gerente ~u''paià à diretor'iqué facilmcitt~'manipu
temos
que produzir. . ..
·
,..
'
.
lam. as: armas d~'propiriâ; pois é' impossível ~~nííolâ:lá' no ;nosso
·:·~-~ .:'_·;.. ·,.:.~::.·.·--~~~·-.;.\·:'~/' 1 ;:-';_._::.-·:: ·.····-···:._::·;";.·--::~-,. ·••
· .·O Sr. Altnlr Leii·(ARENA -· AC) .:.. Quando for. nesse senti· , .Sistelna> -..• -.docstáccitó.
· ·
'
· · ·''' ··· · · · ,.,
'·Sr. Presidcntc;'o'.mcu. tempojâsc esgota' c cnccrro;·pcdindo aos
' '
'
O SR; EVÀNDROCÂRREIRA (MDB .:.. AM);..:..:, Exato. e; Srs.' Ministros do sctór ccÔnómico;: ao' nosso ilustre Presidente,
como illguém que tcm.que salvar a vida. O médicÓ c5tA pedindo dez muito.· bem .intencionado,.,· que, não .se iludam, com,.cnrolaçilo. O
bilhões de dólares. ·o.'docntc.tcm que arrumar o dinliciro.ou,nilo ~róblcm.a da, borraC.Iia ,é;pr~o.. sêdúiof,'.!=om .su~rsil.~o,.. t:~~a. _disso:
sobrevive, ,Ou, ocupamos a A·mazônia, nesta. oportunidade, com. a nin~~é.m irá, para oin~e.rior da. s~lva. (Muito.bc~J,~almas,)_ ....
borracha, que àtingiu conotàçõcs de bem estratégico, com' essa opera·
DOCUMENTOS A• QUE SE''REFERE:O' SR.' SENADOR
Çiio d(gucrra ,gumlfcra,, ou. n6s, .meu· nobre, Senador, nilo .vamos EVANDROCARREIRA EM SEU DISCURSO.·.:·.· . · ''
',1\1
<,o'~:·, ... ~,;,'')
::i':~
,:;i•:.".''·-~~-~l';',
conseguir isso jamais. Esta é a oportunidade c o detonador é o preço.
... Se o Governo pagar na'boca do .cofre das agências do BASA,ou
Rio, 10·2-i976
·.. ;··.·
:.·.:
· .. .-.·:
do' Banco do Brasil,.cspalhadas pelo interior a'mazõnico, quarenta c
"I
cinco cruzeiros pelo. quilo da.borracha ...,-_é o. meu ponto dc,vistano
Prezado Senador Càrrcira,
, ... _,·, ',.-, .• , 1; . .-•·.;n.'i ",1; •. ,_'_<.'
1,':,.;;,
J', t '
momento - aléançamos .o preço sedutor, porque, o café cstâ ·,,
custando .. ,'·· ·
'
'
, Após concluir os relatórios do GT'pura· avaliaçilo do PROBO R;
. .
.
.
na Amazónia c Sul da•Bahia, dctcrminados·pclo'Scnhor·Ministro dà
O s;, Áltévlr.~al (ARENA;__ AC) .:..., Nobre ScmÍdor, no ano Indústria c do Comércio, também Presidente do Conselho' Nacióllal
passado V, Ex• pÔdia vinteeoito. .
.
da .. Borracha, DR.' SEVERO FAGUNDES ·GOMES/resolvi' ela·
, , o SR. EVANDRO CARREIRA. (MDB -•ÀM) _ Sim,.nobre borar o documento apcxo, ao qual pretendo; possa• servir de "Sintcsc
'senÚdor, mas estou acompanhando a inflação. Pergunto a v,··Ex•; da Problemática :da .. Borracha·Naturaln e·"lndicação ·de Soluções
que conhece o seringueiro, c talvez. os nossos nobres pares tenham ParaaRecupcraçilodoSctor'~. ,...
<.. ·. .'. "'
·: .• <:
· .. :
umit :idéia irreal da Amazôriià: quál é o 'alimento ·básico do
"Coordenei os já mencionados grupos,·na' qualidade de répresen:
seringueiro?
· ·
tante do Ministério do· Interior;· no.CNB, c espero com este trabalho
. .. .
.
.
, , . ·. :.,.. , .. ; , .,:n.
estar· oferccendÓ' alguma· ajuda;;buscando: resolver·um'''angustiántc'
O Sr. Altevir Leai(ARENA- AC)-:~ a farinha,() açúcar, o . problema que se agrava de ano para ano;· •;. · ;:.,
··, •·:· ,..... · , :· "·
cufe, o leite...
,
··
·
·
·, : Alguns erros poderão ser encontrados quando da·avaliaçilo c crr;
tica.. do:.documcnto,:porém o: fundamental; peço· assim ·ser"cónsi. ·· .o SR. EVANDRó CARREIRA (MDB - AM) .:...,· cllii:t dcrado, é o lançamento das idl:ias gerais de seu conteúdo.
''
Inclusive, o 'seringueiro toma café com farinha •. O seringueiro da
., .. Queira rcccbcr.os agradecimentos pela· sua· atençilo,. na •opor.'
Amazônia consome, cm média- V. Ex• sabe disso- meio quilo.dc, tunidadc cm que fico ao inteiro dispor. · · •·" 1·, · • , • "·.. '
•
café por dia. .
. ..
. . ...
. ,
, . ·-·
. . . .. ·.
Atcnciosamentc.....;Joaqulm Peuoal1roJas Lopes.·
' '

a

,.

'•

',•

O Sr. Allevlr Leal (ARENA- AC)- Realmente é.
·O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) ...; Ele bebe o
café como bebe água, Ele toma café com farinha, clc'faz o chibé de
café, Na cuia, com café, ele bota um· quarto de .litro de· farinha c
deixa inchar, para depois comer, porque ele nilo tem tempo de fazer•
comida, ele não tem tempo de caçar. Ele jâ se habituou, 'O café o
alimenta, c a farinha também'; porque é um aminoâcido. A nossa
farinha, a farinha da Amazônia é rica cm nutrientes; mais rica do que
este arroz que comemos, descascado, que não vale coisa alguma,
serv~ apenas para aumentar o bolo fecal.
O Sr; Altevlr Leal (ARENA - AC) - v', Ex• sabe que o cale
.foi o único urtigo que teve aumento de prcÇàcscanduloso, Os outros
nilo tiveram esse aumento de preço escandaloso,
O SR. EVÁNDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exato, nobre
Senador. Temos que acompanhar a inflação, c temos que nos

. '11' •.•

... -.• ;

:_;..--
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SINTESE DAPROBLEMÁTICA DA BORRACHA NATURAL
INDICAÇÃO DE ·SOLUÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO DO
.' .
.'
·· '· SETOR
.
. .

., ·~o problema borracha envolve um 'dos poucos esforços
para a substituiçilo de importações a nfvcl representativo que
se podem desenvolver sem investimento cm bens de produção
.importados,cscmcapitalcxicrno," · · ·.·
· · '
·::

'

~

O decantado "ciclo âurco da borracha amazónica",
considerado no perlodo de 1880 a 19JO,já nasceu predestinado a ser
efêmero, Em 1876*1 o jovem inglês HENRY WICKHAM obteve, nu
~~ Boim, municfpio ·de Santarém, rio Tapajós, Estado do
• No:dlo 28 da molo da 1876•~ham ·do Do16m 70.000 acmcntca,
Diu 14 de junho IS76i::hcaurum uo.Kaw 011rdon1 ·
UmS6culo

-65.Parâ, 70,000 sementes de hevca, que transportou pelo navio ..:,.;mazoNu· dé~ada. de 1950, .'parti~do·sc. dos , estudos. ·ini~i~dos. cm, : ,.
nas" para Londres, onde os entregou ao "Kcw Gordcris";Gcrminli- Bcltcrra, houve• um ·açodomcnto presunçoso, aceitando-se· quc.rno'. :: .• ,
ram apcnas.2:7oo 'que' fornní' posteriormente· áéóndicioriadâs cm 38 Brasil se ,haveria obtido' umo scringucira:'rcsultantc de cruzamentos ·
..,
c~ixos'c levadas paro o Céililo.(hojc Sri Lanka), num soldo opro· genéticos (clones) quc.nos tcriadodo um·o,espécic produtiva c.olta~
ximodo de 1.900 plantos, · · · .
.
. · · "·"' '.
mente resistente, .Q que· nilo•cra verdadeiro como ficou constatado
Nilo se julguc:quc;a seringueira, dcssas . ti!o poucas.matrizcs, posteriormente, ·.
. : · · • .··· .''é.:. · ,:,:
.: ,. ·"':··. .
llorcsccu rapidomente .. aclimatada .cm terras· do ..Oricnic•. ~oram ·
Nesta: mesma década (1950) houve .grande incitivaçilo. para: o· .
. necess6rias pelo mcnos,duas décadas.de muita. luta, porém sempre, plantio/no Estado. da:.Bahia, orientado pelo .Governo Estadual,.: e-:-::::::..':.
·apoiada cm estudos,cientlficos .e. rccursos... flna.~cciros. ,do governo .. pelo Governo Fcderakpara .• :o• território i.nàéional, :através·: da
··
inglés, tendo surgido nessa época o,hoje. famoso ;•Rubber ,Research obrigatoriedade do'irivcstimcntotem seringais planiados, de 20% dós
lnstitute of.Malaya"- RRIM, cm Kuala Lampur, capital·da atua I lucros· lfquidos •das émpiesas'•produtoras 'de ·bôrrachá• (Déi:reto
Rep·ablica'da'Malaya; que óstenta cm seu salilo.de entrada um busto · n• 30.694; de 31 de março dc'l952; c Decreto n• 35.371; 'de 12 dc'abril
de HENRY ,WICKHAM. · · "· .,
· : " • '· • • .
.
de 1954);Essc novo é:ii:lo'produziu qu'ê ainda tem o Brasil de vAlido
.,, ·' A borracha natural no Brasil teve seu apogeu até•l9IO,.que,•cm- · em grandes seringais de cultivo, (EStales), ou sejam; os seringais da
bora nilo fosse o àno de maior produção foi, no entanto, o de maior Pirclli ·(Estado 'do' Parã''c' Bàhia);:·Good Yc'ar (Estado ido. Paiãr, ··
valor(964,5 por tonelada ou USS 2,267,2) .. 0 valor da libra esterlina . Firestonê'(Estado.da Bahia);·•'"' .1: Y: .:'?,: :,,, ":
.• .''/.' ,:.,
era Rs:·· 12SOOO c o quilo:dc borracha chegou naquele ano ntingir · ·: :: Pela•: Lei :n• ..:5.227,·' de :'18:·:dc janciro' ..dê. '1967: (Operação
Rs::ISSOOO.' ,: · ··· · '·
.... ·: ·
. ·· · .. . . .
Amazônia);•roram:·êriados::o .. Cànselho·,Nacicínill da.'Borracha.:.:.
~· :: /( prodúÇão:em.l910'foi'dc:38:547.toneladas.· Em 1912-'a pro· CNB,··:órgão 'formulad~r': da: Politica' Ecônômica~: da'.:Borracha
dÚÇão foi ;de 4,2;~ 10 toneladas, ao preço dd23,6 p/t •. (USSI, 771 :9). (Natural;· Sintética e Regcné:rada)i c a SuJ)erinténdênéia' dâ Borracha
'A grand~ debacle'poréin teve início em:l914 (prod. 37.000 t) ao preço . · - SU DHEVEA; .'órgão~'·êxecutivo · d.Ssà polftica>·Tais •entidades,
'de 252,6 por t.,(USS 1,080.9). O nível mais. draniãtico. para a 'bor: principalmcrltc a •'segunda!· não 'tiveram\ como :previsão e •íricsnio ·
racha natural brasileira foi ~m 1932; quando atingiu aõ preço de Rs: nunca· possuíram condições para ')promovei •.'a 'lenta e ·ríecessãiia
lS200;quc também:coincidc cama produção mais bílixa de todàs os liquidação do monopólio cjúccxistia hã quase um qúartodc século:·'·
teinpos:6;224'tonclàdas.• · ... :.::·.' ·· ..'·'.''' ····. ··: ··· · ··•·"Dc'l966a.l972houvcuma·complctaestagnaçilono'sctor,:na·
· Com a perda das fontes supridoras·em '1941/42 para· os japone- parte rclativÚ a líorrÍiclia natural, havendo em contrapÍirtida.giaridé
ses, os aliados'assinárllm com o Brasil os "Acordos dcWashington", euforia·p'elas'borrachas sintéticas;partidtis·de um 'petróleo ao custo.
tendo' sÜrgido;·'erii' réiuli'àilo,"i:i Bíuiiio di: Crédito da· Boriiicha de uss 2;50 o barril •. •
· . · • ' .. · . • · ,.. :.:1 . .. •,·
BCB; pelo Pec~eto·Lei n• 4.451, de 9 dê julho de 1942,.qué passava a...
Em 1972, pclo.Decreto·Lein• 1.232, de 17 dcjulho.de'l972,féii
ti:r 'a 'exClusividade das operaçÕes fin'ais de 'compra c'venda de bor·. instituído o Programa dclriccntivo à Produção de.Borracha. Vegetal·
'racha, de qualquer tjpo'.ou'quantida.dc; quer'sc destinasse o produto. - PROBOR,,no valor ,dC'320 milhões de cruzéiros, o qunl;cm ·alà'exportaÇilo;'qucr ao suprimento da' indústria micionnl. Tal situação ti ma anãlisc se 'constituía· na implementação do "Fundo"· de que
pcimariéi:éu 'atê,l966, quando cm·segúiménto'à chamada "Operação trata o art. 40 da Lei ny: 5.227/67.'com recursos; principalmcnte,.da
Amazônia" l'oi extinto então o Banco dc:Créditci da Amazônia;· · taxa de cquiparaçi!o·da Lei ·n• 5.459,dc· 21 .. dcjunh'o··de 1968;:0
sucessor 'do BCB (Cei'it• '1.'184, dC30 de agosto de.J950) e criado o Di:cri:to:Lei n• Ü32/72"'crti' dcsneccssãrio . à instituição de :tal ·
atual Banco da Amazônia SJ A- BASA, pela Lei n• 5.122, de 22 de programa (PROBO R), pois bastaiia'a regulamentação do "Fundo" .
setembro de ·1966. O BASA passou fundamentalmente a'·aaénte
pelo CNB,'dc :icordo:'.'com ;'o é:stabeli:cidó':n'o. art. ~· .da''lci
tinanceiro da também recém-criada Superintendência do' Dcscn· . n•· 5.459/68. Esse excesso gerou infelizincnté falta 'de ·flexibilidade e
vcilvimento' du Amazônia':.:.. SUDAM, à qual por sua·vez substituiu por isso mesmo foi neccssãrio co'meterem-sc vãrias.ilcgalidades para
a Supcrinteridi:ncia'do Plano de Valorização Económica· da ·Amazô· dar desenvoltura· ao' PROBOR·.·e 'corrigir falhas cómo, ·por exemplo,
niu..;,. SPVEA. Ao BASA IÍtribuiam·sc novas missões e finalidades, a atuÍllização ànual dcpréço's'pârâ éis'firiancinm'cnios, etc. .
perdendo moriopóliÔ .da borracha· scni: qúe fosse prevista .uina
O PROBO R comprci:nc!eu cinco subprogramas: ..
dcsaceleraÇiio para o processo cxclusivista. : .. ··. ' ' · , : ...
_ Rc~~peração de s~;i~~~~s nativos: ; · ' .
. .
. Como. era natural o sctor ficou completoment~ perturbado e,
-•lnstaJl•ção.de usinas ,de beneficiamento junto, ils·llreas de
desde então, o problema da borracha natural, principalmcnte·dos produção: . ,. .
. .. :
' · • ,·,
·
seringais nativos •. vem se:agravundo de ano . a ano,.com um deficit ·
-Recuperação de seringais cm formação:
crescente pelo aumento do consumo. sem resposta dc·crescimcnto na
- Form'ução de seringais de cultivos:... · ·
'produção. •< ·•• .· ·· , : · . · . :..... ·• ,, . .·.· · . · : , .· · ,. ·.
..
Ass_is}ênciaté,cnic~ dêX~rinaç~?de ~cs's?al:,~ , , . . , ,, :.
. ,.,., Num rápido rctrospecto da problemãtica daborracha natural
. Quando, ao final. dc.l974,,constatou-sc a queda de produção de
cubé mênéionar.-ulguns píantiodcitos no Brusii ... Excluindo·sc.os , borracha natural das 23.402 t ·cm '1973 para"';l8,606 ,t,: ,e
desordenados, quer na Amalônia desde '1911 ,'quer na.BahiÍl desde existindo;o .PROBO R desde 1972.Qulho),.dc,pront(pareccÚ;que o
1909,.restum~nos us plantações pioneiras ·de FordhindiÍl c posterior-· PROGR'AMA:;, havia .resultado.em .fracasso,' . pois dos .. cinco
· menie. Bclte.rra (rio Tapajós): .no. final da déca.da, de 1920. e início. de ·subprog'rúmus dÓis deles, imediatamente ligados à P.rodução . ~ de rcs·
' 1930, Ús quais resultaraminfrutíferas pelo aparecimento do "mal das ' posta a curto .prazo;.ni\o haviám apresentados os resultados ,espera·
fÓihÍts",Mícrocyclusulei.
, . , · . : .. . . . . . .• , .
.dos, .os subprogramas, "Recuperação de Seringais. Nativos''; :c.ste
·...·.. i\'pcsar do fracasso dê Bcltcrra,'doÚ~se' ali a i:omeç~ dos c;tudos . ligado ao sctor até cntão,rcsponsâvel.por. mais de:95%,da produção
, sérios sobre .o :•mal .. das. folhas''.,docnça ,incidente. apenas nu brasileira, e o de ·~Recuperação de Seringais dcCultivo",(sul baia.no), .
América, donde recebeu tumbi:m o nome de "mal americano. das
•Uma avaliaçilo foi determinada pelo. Ministro da·lndústriÚ:c:do
folhas", Esses. estudos resultaram,. no presente,. cm uma gama de Comércio, também .Presidente do Conselho' Nacional da Borrticha,
conheéiinen'tos científicos, nno alcanÇando a extinÍ;i\o do. "mui'.',
póri:m.· permitindo seu' controle. absoluto, coni' tratamentos· fito· · Doutor· Severo' Fagundes Gomes, quer para·· a ·rcgiilo ·amazónica
· ·
·
'(Porturiti n•156JMIC, de 17 de julho de 1975), quer para o Estado'
suntári~s compatlvcis, ·
da Bahiu (Portnria n• 233/MIC, de 22 de outubro de 1975)•. 'Ambos
·
os
Grupos pura isso criados foram coordenados pelo representante
• FonlnÍ "Dorru~hn" do MArio Hurro10 Rumos- SUo Puulo- 1949; "Primeiro C~ntcnd•
do
Ministério do Interior no CNB, Joaquim Pessoa Igrejas Lopes.
rio du AnoclnçOo Comm:lul do Amuzonu•" -IH·6~1971/18o6.. 1971....: Munuu•- 1971;
Pura entendimento do assunto, nccessârio sé faz a, lcitura.·de 'elida
uAnuArlo EaU&tiltico" (Merendo Ettransi:lro)'-SUDHEYBA-1970,'
·
Oli~tn•cloa A• ~nrlpçõcs de~ tu~u de cambio rorum trunacrltu•du• ronlct mcnclol'udua.
relatório,

o

.o

,'/.'

7

•

-66Os Relatórios. apresentam um ucúmulo de erros que vimos
O uno que serviu de bnsc,aos estudosfoi o dcl968 e nessa época
cometendo no sctor du borracha natural, rcsuluindo no aumento gru,
tinha o Brasil: .
'
. . .. · .'.
.
.
.. .
.1
. Produção 23,950 t p.s. C~nsumo 35,072 t. Deficit .11.112 t. Nos•
duul.e.unuul do nosso deficit, Estivesse o Brusilcm.bous condições
unos seguintes, pela falia de reformulações adequadas nos seringais,
na suu bu!Únçu de pagamentos, pouco representaria o gasio crescente
tivemos:
com u importuçiio de borracha natural usiátíca,"mas a situação é real:
mente u oposta. Em 1973 importamos 27,754 toneladas c ein .1974
· 1970 prod.: 24.976 consumo: 36.739 deficit: 11.763
importamos · 39.339 toneladas, com . demanda ' . cumbiul de
· 1971 prod.: 24.231 consumo: 41.762 deficit: 17,531·
aproximadamente 40 milhões de dólares (preço médio de USS 820,9' ..
1972 prod.: 25.818 consumo: 44.219 deficit: 18.401'
acrescido de aproximadamente 20% de fretes; etc.), •
·
1973 prod.: 23.402 consumo: 51.1 56deficlt: 27.754 ·
· Em 1975-o levantamento de nossa.produçiio estli revelando nilo
1974 prod:: 18,600 consumo: 57,945 deficit: 39;339
ter atingido sequer ns 20,000. toneladas .. De quanto terá sido. u
:
' ', • • . • ",, ~ ~ i : •
;,
. .
importação? Verdade se diga que há no sctor certurecessilo, o que
Cabe aqui mencionar que o "Fundo" base para o PROBOR, ou ..
nos leva a crer que niio estará huvcndo.o tradicionul,crescimento de
seja, para o incentivo_ à produçilo; resulta·da :equiparação do'preço
10%/ano verificado no presente decênio.
·
·
da borracha natural importada .no preço da nacional, que :é 60%
Com base porém nu Exposição SUP 40/74, de 26 de novembro
mais cara, quando comcrcinlizuda;·Assim, temos uma .forma 'assaz
de 1974, há uma prcvisiio.dc um deficit cm 1975 de 62.418 .t de antipática de se obter recursos; qual seja através do :deficit nacional
borracha natural, inclusivc.de látex, Para·J976, pclu Exposição SUP
da borracha natural. Ficamos, diante .. da. coisa mais. ·csdrúxula.
41/75, de I• de dezembro dc,J97S;quc acompanha o Programa de Quanto maior for odeficlt menores serão os recursos. Quanto menor
Consumo de Borrachas para .1976, encontra,sc ,uma.prcvisão de for o deliclt, menores serão os recursos. lmaginc~sc um Programa de
deficit de 50.162 toneladas,
incentivo à .. produção,· cuja, primeira :conseqUência, _quando., do
Desde 1969 o Conselhci;o. representante d~' Ministério do
aumento inicial da produção, será· a.falta de. recursos para 'a sua
progressivncxccuçiioi ··
Interior, que é técnico du Supcrintendénciu do.Deseiivolvimcnto du
Amazônia·- SUDAM, vem tentando motivar· os demais membros
o consumo brusíl~irod~ b~r'r~chu nat~rnl, m~smo nós insià~ies
do'Conselho euutoridudes pura o problema da,borrucha,nutural c
dá grande euforia da borrãcha sintética, sempre teve um cresCimento
seu agravamento, com danosos reflexos na economia brasileira;
evolutivo mínimo de 10% u.n.
·
··
sobretudo do ponto de vista de balanço de pagamentos.
I'
:
' •
Em 1970 o Conselheiro produziu a respeito, um trabalho sob o
Quand~ du Exposição de M;ti.vo~ do.·Ê~.;,, Sr. :Mi~istro _da
titulo "A Borruchu Vegetal dos Seringais Silvestres da AmazôniuIndústria e do Comércio (N• 108, de 6 de julho de 1972) cjue'originou .
Considerações c sugestões pura o seu aproveitamento com rcfor·
o .PROBOR, foi apresentada a projcçilo do consumo aliaixo:c dele ·.
muluçõcs adequadas".
podemos .verificar o consumo projetado para J974.comoS4.700. Ti·.
~te:- "Rubhcr Suuhnlcnl Bullctln", publlc~çao dO ···rntcrnUclonul Ruhbcr Stull)·
vemos um consumo real dc57.945,o que vale dizer que as piojeçõcs
Gruup" (IRSG) Vnl, 30- (out.1975).
pnru.a demanda de consumo têm sióÓ cm geral, corretas. ou ~álíd.ns ..
• Fonle:-.Anui\rio E~tutiKtico(Mcrcudo Nucionui)-SUOHEVEA -1974,
I

."•

~~.

Borracha Sintética
Anos

72
74
76
78
80
82

Produção

Consumo

85,500
104.700
126.700
153.300
185,500
224.500

105.800
128.000
154.900
187.400
226.800
274.400

Deficit

Produção

19.300
23.300
28.200
... :34.100 .
41.800
49.900

Prosseguindo em igual projeçilo (1O% u.u) cstimu:sé o consum~
de 1980 em 96,900 te é possívclcstím'ar·se o de 1990 cm 250,800 t, •
considerando-se, nu década, a mesma· contribuição percentual da
borracha sintética.
Pelas nvnlínçõcs procedidas pelo Grupo.dcTrabalho temos con·
diçõcs de, cm 1976, iniciar um ousado Programa de recuperação no
setor da borracha natural;
Hã no Brasil, pelo material de infra-estrutura botânica
disponlvel, condições de plantio de 200,000 ha de seringueiras dentro
do horizonte do 11 PND, o que nos pode dur nuto·suflciêncin ubsolu·
tu em termos económicos competitivos no merendo· externo a partir
de 1986, Tais Jcvuntumcntos podcrilo ser verificados nos Relatórios
de Avulíuçilo do PROBOR.
Resumidamente, a recuperação da borracha natural com
clíminuçiio do deficit u partir de 1980 (importamos desde 1950) '
poderá obedecer no seguinte esquema:
I) Recuperação dos seringais nativos (cuja cxploraçilo poderá
~ituda 11 entrada cm produçilo estável dos seringais de cultivo)
'Fonlez- Anuflrlo Ealu\flllico (Mcrcudo Nuclonul) SUDHEVEA- 197·
çmo du Produçno Cfio Consumo do Borruchnl Vcgctula nu Oru•il-pdll. R),

- Esta recuperação deve ficar amarrada ·ao scgui'ntc 'conccit~:uA
cxtruçiio do látex dos seringais nativos, por· sua baixa rentabílidàde;
nilo pode mais ser ntividádc exclusiva, 'devendo 'scr'scmprc complc- .
montada ou complementar de outro'Jaboi icntãvcl.'.'.
1.1 -Assistência Técnica:
..
- climinnçüo da defumação (scculni, nrcàicii, degradante do .
produto; c anti-cconômicn, obrigandó o extra to r' a uma· âtividadc
exclusiva); - ncidúlaçüo na tijclinhn (eliminação do retorno· dos
seringueiros, na parte da tarde, para colcta·do'látclc. O cxtratoi fica·
. com a tarde livre para outro labor); aumento do nilrricro de árvorés ·
para corte; c corte durante maior número de meses, de 6 para 9 meses.
no mfnimo,
.'
·
Nota: A ncidulaçüo c a prensagem do ccrnambi (lAtex coagulado) estilo amplamente estudadas, quer pela Associação de Crédito
c Assistência Rural do Amazonas, quer pela sua co-irm.il no .Estado
do Acre, c outras entidades, resultando cm aumento de produção, pclo maior nOmcro de Arvores sangradas c maior doração, cm meses;
do corte, num aumento mfnimo.dc 80%,
·
- eslimulnçilo hormonal (permitindo um aumento de. até 300.%
nu sangria do látex);
·
·

-67.- estimulo à produtividade, inclusive por preço subsidiado,
extra-tabela, para cxtratorcs, produtores c usinciros, que cumprirem
os itens dé modernização c qualificação acima.
A produção de lâtcx nos.scringais nativos só é passivei a preços
altos; cm razão do alto custo das utilidades no interior amazónico;
A cstímulaçilo da produtividade scrâfcita com um preço pago
cxtrn-.tabcla aos extra tores que adotarcm as novas t~cnicas c aumcn·
to de produção c produtividade,
'
Com estas medidas podemos considerar um aumcnto·dc 3,5 vezes sobre u .produção. ·media rcccnt.c de . 20.000 t, Nilo .foram
cornputàdos áuméntos dcmogiâficos nos seringais nativos. Calculou·
sé:apopuliiçilo''em iírvcldc 1974,'
•, .
. .·
.. ..
1.2 - Assistência Social
- Previdência Social
· -"Habitação
.::. Educiíçilo ·
' .::. SaOdc' .
· -:Suprimento bàrato (pela aproximação das usinas de bcncfi~
'ciamento'uos epiccntros de produção ~,junto a essas os Postos .de
·suprimcnto;··coordenadorcs ·da 'loglstica··dos insumos c do
escoámcnlo da produção), . ·
· . ..
. '. . . .
·
·
As usinas seriam necéssãriasjunto às fontes produtoras; seja para beneficiamento de borracha, seja para centrifugação de lâtcx (nos
seringais de cultura): as primeiras. para granulados cm gradação 20 c
.50 no Padrilo.Standard Malaio. dc uso geral (UG), nos seringais nati·
vos (70% do consumo); as segundas nas gradaçõcsSL,'S c lO para os
seringais de cultivo, principalmente os.do Estado da Bahia. Suprimirse-iam os crcpadOS'C laminados, tão obsoletos qÍI.ànto a borracha
defumada dc·.. quc· se originam: Tais·· providências 'implicariam
também numa classificação racional, adotando-sc a Borracha Natu·
rui .. Brasileira ,Padronizada (BNBP), Os ~ostos de Suprimento
atenderiam de. forma mais económica os produtores, quer nos seringais nativos,, quer nos de .cultivo. ,O transportador (veículo), com os
suprimentos retornaria com .a borracha beneficiada.
·
•

....

, __

·-··

-

j

•

Além de um Col~gio Agrícola (nível m~dio) devcr!a!ll,,•x!s.tir
vârios cursos de enxertadores, administração de seringal, P(âttcas ·
culturtiis,_ctc, . . ·.·.·.: ·. · ',
.
·:,.·:lu;;~-~:~·
Mesmo rcduzidámcnte verifica-sc'quc apenas para ·O• subsctor
borracha natural; que dentre os demais do ·sctor Borracha·~ n'o Brasil
o mais grave c angustiante; necessitamos -de substancial soma'dnc· .
cursos, para levar a efeito um ousado programa.·como.obtê·los? sem
ajuda·cxtcrna, utilizando' apenas recursos naéionais?
··. , .. ;,, ;, "'·· :"
•

.

'•

.. '. '!I','
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.O PROBLEMA BORRACHA.ENVOLVE.UM. DOS POU·

COS ESFORÇOS PARA A SUBSTJl'UIÇÃO DEIMPORTAÇÃO
A NIVEL REPRESENTATIVO · QUE SE PODEM DESEJII·
VOLVER SEM INVESTIMENTO EM BENS'DE PRODUÇÃO
IMPORTADOS, ESEM CAPITAL. EXTERNO;:,,
·. llsàndo cio'Jã 'consagradÓ 'recurso. dê,. criai um FUNDO para
atender a' um scíór, scm'pie quc'ci desejamos implaniár,'rcfoiriiular, .
rcorgiu1izar, ct'c,;sugérimos; comojâ scfci pára Marinhá Mc~canlc;
· Plano Rodoviãrio' Nacional,' Portós; ;Eictriiicação~· Tclccornunica:
ções, etc., a criação dó Fundo Nacional da Borracha:.:.::· FUNBOR;' o
qual, como:os dcmais,·podcria:scr.Íim cncárgo:do usuârio:do pro··
duto final, através de uma das duas alternativas scgúintcs: ·.:.: .•. ·c,' a)- com ônusao wrlo- a taxa de 10% sobre o Jaturamcnto
das empresas de artefatos.dc bórracha, com cxaçãoa cargo do cmprc~.
sã rio, que, seria apenas. agente arrecadador (a .maioria dos.:Fundcis :
mencionados como slmilc têm incidências maiores que 10%);
·

.• ·· b) "'-: sem:ô~_ús ~ará O'ullárl~:~·réiiúnciado G?~cr~o Fc~cralà

receita 'das allquotas do IPI sobre artcfatos de borracha, cm favor do
FUNBOR:: ''" ·.
•• .
' '
•.. ·· .· .. · . ·· .. ·.·· .·. •·' '.'·
. : .· ~ o~ prÕécssamcnio' operativo, aiual:'péi'tnapcccr.i( igual~'iil;
clusive o. direito' ao 'crédito fiscal presumido para o.· cquivalcnt~ do
IPI'Iscnto, referente a artcfaios de borracliã utilizados como insu111os
industriais (exemplo - pneus cm linha de montagem 'de vclculós,
clâsticos cm fâbrica de confecçõcs,,tànipos de borracha cm· variada
gama.· de· embalagens, :etc.,.· portanto·. bens . intcrmcdiârios),'··.Esta
alternativa teria a vantagcm.dc algum·modo evitar o arrasto inflacio·
2) Recuper~çio dos serlncals de cultura (Bahia e outros)
nârio (pcqucno)'da alternativa a,.c no .tocantc··a Tesouro c doutrina.
2.1 -Assistência Tfc:nlct
Só ci Estado da Bahia, pelo levantamento procedido, ê capaz de, tributâria seria mera antecipação .à implementação da. filosofia ,'con·
em 3 anos. de tratamento fitossanitârio aéreo, .produzir, I t. pfhu sagrada pelo II:PND, que conduz à conccntração'dncccita cm tribu·.
nos 15,000.ha disponíveis: a partir de 1979.comcrescimcrito progrcs· tos dirctos c à progressiva eliminaçilo.dos indirctos, Ã medida que o.
sivo, quando da entrada .em corte dos seringais plantados desde problema - borracha, se fosse solvendo, a· redução c. eventual.
1973,· conformé se verifica na Avallaçlo, num incremento. picvisto, cxtiopação .do. I PI. sobre artcfátos ·. au'tomatican~cntc .'àpagària. a·.
até.1980 •. de mais •5. 000 ha.,Só o pÓtencial de pr~dução referido ncs- ... arrecadação 'para o Fúndo, sem necessidade de nova altcrai;ão 'áo·
modeló. . ·. · . · ' .····. ·. ·. . . · . ··.· . ' ' · .. · ·· ·. · .' '.·
te item,igualaria ou excederia a produçilonacional atual.. . .
sabido que o Serviço POblico: 'para determinadas áçõcs de
, - tratamento fitossanitârio p'or 3 anos, sem .ónus para o
carâtei
econômiéo, ·ê praticamente. iné:cinipàtlvcl. ·Sciià enfadonho.
seringalista.
e~umCriar osc c:as~.~ c·~ 'que ~'e-~UscoU ·a·.-rofma ~e'e_mpr~s~-~ú~li~a ()~
2.2 - Asslstên~la Social
de cconomiÍl mista pàrauma mais'éficicntc sólução: · .. · .:·, . ·'
. -Infra-estrutura viâriu nos seringais·.
A nossa Superintendência da Borracha- SUDHEVEA; éstâ in' ·
- HábitaÇilo
·· '
clulda no conceito,Tcm enormes encargo~, compromissos giganteS··
..: EdÜcaçilo c lazer
cos parú com a cconoínià nai:iomil inas; como Aularqúia,d~. Scryiç~
-SaOdc
Público fica impedida dc,'coin à' ncxibilidade dcsejâvcl,, ataca~ cli· ..
_;'Previdência ·
cientemente a sua missão i:spcclfica cJou dar atcndimcnt~'corrcto·às
3) Plantio.
'
·
suas rcsponsabiliaadcs,' · · ' .·. ..
' · ·· · . ' .
·: .. '.
3.1 -Plantio de 200.000 ha dentro do horizonte do 11 PND, o
· O Conselho' Nacional .da .Borracha - CNB, é'omo órgilo
que nos daria cm 1989; 200.0000 toncladas/Íino (I ha • I t)
normati~o de formulação da 'polrtica, tem c'semprê terá estes' cncar·
gos, à semelhança do.s demais Conselhos Nacionais,.~omo po:·cxem·
4) Usinas de beneflcla'mento ·
. ·
4.1- Próximas aos locais de produção de propriedade dos pro- pio o Conselho Nacional do Petróleo, o Conselho Nacional de Tu ris·
··
dutores e .modulados, permitindo o mlnimo rcntâvcl de 600 tfano, mo, entre outros. ·
Sente-se
cn,tilo
que
a
SÚDHEVEA
necessita
'de
uma
i,médiata
Incluem-se também usinas de centrifugaçilo de lâtcx (vede comcn·
rcl'ormulação, mais do que isto, de umuransformação radical, .cuja
târios ao item 1.2).
entidade resultante possa crer capaz de arcar com seus. enormes
5) Formaçllo de Pessoal
'
·
encargos c compromissos. gigantescos para com a Naçilo.
·· ·
De fundamental importância a Formação de Pessoal. Hâ ncccs•
A experiência ou ativa participação, no setor, de quem quer que
sidnde pura um ousado programa, o estabelecimento de metas para .seja, faz desde logo ressaltar que uma soluçilo viâvel c lmcdiata·serã a
capucltação, qualificação c especialização de pessoal a ser envolvido transformação da atual autarquia cm uma sociedade de economia
no programa, cm prosseguimento ao que foi Iniciado pelo PROBOR mista, com participação social, cm até 49%, d~s pessoas jurídicas do
(Decreto-Lei n• 1.232/72).
sctor, podendo também, como na PETROBRÁS, estender-se a ou·

. e

-68· iras pessoas jurídicair ou físicas a detenÇão dcuçõcs ordmnnns •1 ou
· 3) Recursos:
' ·
' ' · ·· · · "
. preferenciais. A. empresa teria o rio me Borrachas Brasileiras· S/A · · ··
· · · '' · ' · ' ··: ... "
' ·
. BORBRÁS.
·
· ·
(nunca será demais repetir. que o. problema·.- borracha envolve
·
· ··
• ·.
·
um. dos poucos esforços. para substituição de• importações, a . nível
.... ·Esin co~punhia, _para' m~lh,Ór. desenvoltura.; ~ficiêncin, seria representativo que se podem desenvolver. sem investimento cm bens
apoiada por 5 (cinco) centros nacionais, todos, com interesse ou de produção importados c sem capital externo).:· ·_,. :' ' ., ..., :•
vinculação à borracha, seja ela Nàtural, Sint~rica ou Regenerada, c a ... ·- 3.1 ~.Fiuido Nacional da Borracha·..:. FUNBOR;·a ·ser. cr'ial!ó:·
SCUS plancjamcntO'C dCSCnVOIVimcntO, pCSqUiSaS,fOmCntO,;aSSÍStên•
,,
, · , ;•,.i,<•"
:, .: : c'·'·',<,
'•V,
,
•.cia t~cnica c social, forma'ção'dc recursos humanos cm todos 'os ní·
. · :i, Áltcrnntivns pnrnrccursos: ., ··•·• .•. :, _,; .,, ., .. r•••
veis' categorias'....; 'enfim braços"cxcc'utivos da politica formulada ' '...... ' ,. •
cloCNii; •,, .. · • · • ·· • '·. · ··· ·.:. '' · .: ·.•• · ... •:. ·.· . ,. n).com.onusaous~Arlo.:-:-.t~xa~ci_O,~.s~~r~o..faturnl!!c~~odas
P .. :. · ...· · : · ,· .. ;·. . . ·• • · · ,. · ... •:..
· ·..
. · ·empresas de nrtcfntos'dc borracha;·com·cxação a cargo, do empresA;
'.Os Ccntrcis"Nacionnis'idcàlizados seriam: · · ·,
. : .· . . rio, que seria apenas agente arrccadador'(a'maiÓriil dos Fundos'mcn~
1. Centro Naciona'l de Pesquisas "cóni ií Seringueira ·--jA 'ciis~ . · cio nados como símilc têm incidência maior.~.~·~~~·I~~~: ;. >·J'. . . .
tente, -cm. implantação cm Manaus,• o. qual scria,,trnnsfcrido da
. Para saber qual scrin·o impacto nos índices do.custo.dc;vida, foi
EMBRAPÂ.paia: a BORBRÃS,'pcrma'ncccndo por~m os 'vínculos : formulada no ·Dr. Ângelo Jorge de Souza; Dirctor.:da Divisão ·de
cierit!ficos coni o 'sistema· Nacional· de·. Pc.iqúisai AgropecÚárias: A. : Contabilidade. Social do ·Instituto Brasileiro de Ecoriórnia·:da Fun'
sede continuaria cm Manaus, 'm'antcndo-sc o csqu~ma Íltua(dc saté· . daçilo Getúlio. Vargas, a seguinte pergunta: .•:o estabelecimento de
litcs c criando-se nov'os de acordo com as necessidades nacionais.
uma taxa de 10% ao ano no faturamcnto das·cmprcsas de artcfatos
·' 2. Ccnt~o Nàcional,dc Pesquisas com as Borrach~s Si~t~ti~a c de borracha, ou seja, 10% sobre osaricfatos d~ borracha;,qual seria
incidência dcsscpcrccntuÍII.no crcséimciito'do 'êusio' de vidá; caso o
Regenerada- a ser criado no Rio dcJanciro'(llha do Governador),· governo adotassc ·essa. mcd.id.a para.:.a ró.rínâÇão. c.à.liin.· cíitaÇão do
nas· proximidades . do :'Centro ·de Pesquisas.· do Petróleo·
· ·
·
· ... •. .. .. . .. .. .... . . .
(PETROBRÁS); com quem manterili estreito contato· c·vínculo FUNBOR? ··.·,". ....... '-'"': :.: :· ·.;:.:>.,,·,, :' :. ·,/o."'' .. ,.... :· .. "' ._:,
científico.
· ..
":
.
·
.., ·
.
.· ··.· RESPOSTA:-- ·~O' impacto dircto nos índices do custo de vida
3. Ccntr~ ·Nadional dcf'ÓmcnÍo à Hcvéiê~ltÜra ;_; ~ sc'r'cri~do ·é praticamente. nulo.' Por: isso• entra ''cm' derivado dc 1•Borracha
em . RiÓ . Branco - ·.Acre, · Arca. hcivíi:ula . scl~cionada . pela (~~~~s~,co~~9~dcr~.~ã?d~~,02%_: ', : : .,,,;';:'' ·... '': . ::. ':. : ··."
POLAMAZONIA (Polo VIII), ó .Ciuill manteria tamb~r!Í. sllt~litcs ... Assim, o impacto dircto é de 0,002, O impacto maior é oindire·
próximos às zonas produtoras c cuidariaainda da parte da extensão . t~; impossívcr' de ser medido: pois sc'.fncÔrpora cm fri:t.S,' traniporics
rural c assistência técnica, ,fundamentais ao fomento. Um exemplo urbanos,_ etc.",, .....• .', i.
,_,.· .' ··:·.. ·.·: : .'. '·.: ..... , .; .: ..
clássico· dessa eficiente associação é a CEPLAC. (ltàbuna '7" Estado
·
da BaiÍia),
··
· · · · ··
b) scrri ónus para'o usuário'.:.,. renúncia dó Governá Federal à
· ·'
receita'· das· alíquotas do''IPI'sobrc:artefatos 'de 'bÓrracha''(C6digo:·
4, Centro Nacional de Formação de Recursos Humanos para a 'Posição' 40,01·'a •40.16, 'com suas· correspondentes. subposiçõcs e
Borracha- a ser criado cm Bcltcrra- ParA, com a transferência do itens); cm favor do.FUNBOR;·c : :.. ' ''" •·· '.":r.·,·,.· • ··· ···. · ·· • ·
a tua! Estabelecimento Rural.do Tapajós do· Minist~rio da Agricul.. .-,, .· .... : .:, , ,, ,.,.,;,. , ·,,, ..... ~ ,,;-..~. ,.,;, .,;; ,.. ... , ,.,,: , :
.
tura para a BORBRÁS:O núcleo de formação de recursos humanos
Nota: - o processamento operativo·:•.. a.justificativa.:dcsta
seria um Colégio Agrícola basicamente para nível m~dio, voltado pa· alternativa, constam da,lctra ·~b:'da folha 12.:. , , ~- ' .. : ,
ra a hcvcicultura, porém com "anexo" de capacitaçilci c qualificação
·' A crinção'éló'FUNBOR ;stârill tli;nbéni'cm pcrfcitacónsonân·
cm outros níveis, inclusive pós-univcrsitlirio. ·,
cia com o éstabéléêido•rio Capítulo :do 11 PND; que trata dos "lnstru- ·
S. centro Nacional d~ Formação de R~cúrsos Humános para mentos· de''.'Açilo '··Econõmica"/pois :"resultaria' num •estimulo ·à .
Indústria de Borracha.:.... a ser criado no ESiado ele Silo Paulo; O nú- ·substiiúiçil i:tàs cicscciuc5-importâÇõês de borracha Naturtil;'l'ato que
cleo. de formação' de recursos humanos. seria uiri Col~gio Técnico . vém ocorrendo cse agravando dcsdcl950, e'ií mais longo prazo; 'cria-.
Industrial. (nível. médio), voltado para a tccno:ogia.. indusirial da ria um excedente para exportação. ·ver quàdro "PROGRAMAÇÃO
borracha como um to'do (Natural, Sint~tica,'Rcgcncrada). No,Cen· DA ·PRODUÇÃO DE BORRACHA'NATURAJ;" '-'período de
tro deveriam funcionar também. vliricis cursos de. capacitação c 1976(!990-Folha24.
,., · ·
qualificação técnica para profissionais· à todos .os níveis, inclusivé
. . Cumpre esclarecer, finalmcnte~·quc'a reccit'ü ~ara' o'•FUNBOR,
pós-graduação,
·
· ·
· ··
·
no caso da alternativa "b", !renúncia .dci·Govcirio 'Fci:lcral à receita. ·
Dentro do organograma funcional da BORBRÁS existiriam das alíquotas do IPI, seria cobrada na forma de taxas oli'éóntribui.'
Departamentos de Programas Especiais de Incentivo à Borracha Na~ çilo incidentes sobre os manufaturados de borracha, rios mesmos·
tural; Sintética, Regenerada c de melhoria da tecnologia' da borra· percentuais do IPI descontinuado, niio se enquadrando porfànto nas
·
cha, rcaparclhamcnto das indústrias, implantação de. flibricas de restrições do parAgrafo 29 do art. 62 da- Constituiçao Federai,'
,,,·,/ .·•' ,:
borracha sintética. usando mat~ria·prima nacional, 'etc;,. com
3.2..:.. Valor dos recursos '
financiamentos adequados pelo FUNBOR. ·
·
Nas duas alternativas os valores ano finais seriam semelhantes.
EmReaumo:
Com base no faturamcnto de 1974, aproximadamente; CrS
I) Funções normativas de formular, orientar c coordenar a Poli· 1.5.00.000.000,00 '(HUM BILHÃO. E QUINHENTOS MILHÕES
DE CRUZEIROS).:Em 1975, considerando os aumentos autorila·
tica Económica da Borracha (Natural- Sint~tica- Regenerada):
dos pelo CIP para a 'chamadà indústria pesada (pneumáticos) cm
-Conselho Nacional da Borracha· CNB- Lei n9 5.277/67- 26,30% c o acréscimo do IPI como um todo, cm rclnçilo a ·1974 na· or·
(permanece),
dcm de 23,5%, poderiam os considerar comontual,o ,valor dos recur2) Atribuições executivas da Política da Borracha cm nome da sos para .o FUNBOR, o acima especificado, com um aumento de
20% ou seja CrS 1.800.000.000,00 (HUM BILHÃO. E OITOCEN·
Uniilo:
· TOS MILHÕES DE CRUZEIROS), :..
- Borrachas Brasileiras S/A-BORBRÁS - sociedade de
As ulfquotus atuais do I ~I sobre artc!ulos de borruchu vurlum
economia mista a ser criada cm substituição à atual Supcrlntcndên·
de 18% (borracha pura apugur, capucho, tapete, rolhus), Indústria
cia da Borracha- SUDHEVEA.
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-69Em ·1975 a produçiió de pneus c cümnrus dc.arfoi de 16;376.341
pneus distribuídos pelas categorias abuixo,,enquunto que us câmaras
dcúr, computados num único total, somurum 10.917.966 unidades. ,

Leve, passando. para .IS% ,(pneus, climara de ar, cxccto pura aviilo),
Indústria Pesada, até 4% para borrachas sintéticas, inclusive, h\ticcs c
borracha regenerada.
'
I

I'_'

,

'

'

•

,

'

'

•

.,

'

Preços

..... •,.·.,_.,:·.·.

·Categorias de Pneus

· ' Produçilo

·Percentagem ·

.Mínimo.

Miixlmo

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

''

16,7%
810,10
(2.129,00)
2.742.735
8,9%.
. 224,00'
'(881,80)'
1.465.319
69,1%
(293,20)
129,80
11;307.807
'8,7%
'•(..:. i <·:·
17,80
108.0S2
137,20.
3,1%
(3.372,30)
509.177
' 4.236,00
0,5% .
(72.077.80)
.76.087
' 9,9%"
(-)'
'141.520
'' 17,80
0,1 %-isento-I PI
:. Aviões~· •... , ; :.· ,·. ;·::; ·;··,;_",:~: ~ ·; .. ,·. -~ ·;·.-- -· /1
16.644
· Total·:.~·-.·.,-:~·~., •• ·... ~.~·.;:.;.·.~;'.;·:- 16.367.341 '(') ·.100%· : '
..
16,80 (60.200,00)'(') ,
Cüínaras de Ar .10:917.966 •(() '·'' • 1 ·,r;· ~ .
"
Caíninhõesc ônibus
'
,,
Camionetas ... , ·, ~-:.·,,,. ,·,_,, -~.,,.,,
Carros de· Passeio,,.',·,, , .. , . , , , , , ..
Motocicletas c Motonetas ,,_,,,.,. ,,·,
Tratorcs
,,
Tcrraplcnagcm', ,',, .. ,,.,;,,,,,, ~
Industriais . ,. .:. ,',; . . ·: ;.;:. ;, . , , ... •;

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

.. •:

',

-·::/ '

"

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

! :

'

).A produÇa~ ro'i'r~rncc'idD peln A'uó~loçA~ NÚcio'n~l de lilddstrha,dc Pncus~·ANIP,' fl~lo Ofi'Cio n•Ol/76, du Sccrcturhi ExCcutlvu~·~ ;-...

' "( 1

.

·

•(I) Os prcços_"mfnimo"_ é: "md"imó" (~r~~~~ óbth1o, 'Por 'Pcsquilll de _vCririçuçDo _.;m· Notuli FlliCujs u rcvc~dcdOrcil ·c- cAlcutoS r)c:las--' .
.Tuhclus de Prc:ç?s;· c:4chJindo-1ua ullquotu de IS% c Juçro dc'rcvcndtt.
.
_ .
.
,~
·

-~

. ·:- · ·

• A' ri1r~~o;~ d~JPJ ~,de IS% p~~~ p·~~~s',e'.~â~,;~~~ ~~ ~r, com
de estimulo il'prod~tividadc, O,valor atual foi acrescido de 30% i: .
cxceçüo dos pneus de aviões que estão isentos desse tributo.
·
· arredondado para Cr$:10.000,00 (dez mil cruzeiros). . . ,
·,. · ·
: . Em levantamentos procedidos 'por:ainostragem~··foi ·verificado
" 'Os valores.seguintcs sofrem um acréscimo de 20% a,a, Foi Iamque a chamada Indústria o Leve ·aprcs~nla 'um faturamento de ·34% · bém'incluído para o p'críodo de 1976/79, CrS 150.000.000,00 (cento
maior que a Indústria" Pesada, Estes cãlculos não aproximados, e cinqacnta milhões de cruzeiros) distribuidos cm 20, 80,.:30. c, 20
dependendo de maior rigor nessa verificação, a qual só serã ·possível · milhões de cruzeiros, respectivamente, para ocorrer as despesas com
com auxilio do SERPRO. ,
'o!
·
:r.· · . , ..: . · '· ·,; · :·.' ·.<;à Assistência:Sociat.· ..,
·
-'-A taxa :de cquiparaçào de que tr~ta ~ L~Í "; s.4S9ÍÓ8 . . ..4,2':'"R~pençilo dos seringais de cultura: 1976-1979:
(TORMB) permaneceria, mas estaria inoperante no instante em que· •·
· nilo mais se importasse Borracha Natural, caindo o valor dessa taxa,
1976 ,
oo ; . . . . . . . . . .
CrS 20,800,000,00 ·
inte.rmediariamcntc, por desgaste progre~siyo. " , .. , .
'. '1977 " " o o·o'O o' o o; o; o 00 ,.,:•• o . . . . , . ; . : Cr$ ...79.130.000,00
··. 1978·: .oo ••••• ·.:. ·;,:·:; ~; •• ;,, ":·,,;:;;· ••• Cr$ ·156.912.000,00
3.3 ;,_;·Firmas de artefatos de borrachas reílstradaii:
, 1979 •.•. , ...•.••.••..•..•.•.•.•.••.. crs 123.529.600,00
.....
Total de ....... ; ,';;;. , .... ; ...... CrS 380.371.600,00
. São P~~Ío .......... , ... .'oo ... : • .. • .. .. .. 307
. RiodéJaneiro .....
:.~
60 .
.Nota:. O ...valor.:atual por hectare. para .recuperação. é de
· Rio Grande do Sul '. ; .. , .. ,
oo·· , ,, · 57 ·:
CrS 3.160,00,( ver nota anterior sobre valor). Cada ano.foi acrescido
·Bahia ......
4
, Ccarã··,; ;·;;;',;.;; ;; , : •. ;·,, ;;·, ,·, ;·,.,. ;-;. ;" "l'· · ... de20%.paracorrcção.: ......................,.... ,.,: · ., .. , ,, .
Foi ·.também incluido· 50 milhões de ;cruzeiros, destinado's.·a
·''
Goiás ; .•...• .': .. ,;,, •. , ... ,; . .'.· ..• ,..... I
· ··MinrisGciàis· .. : ....... :;:..•.. :.;;;,.;;;,' 8' •· "'"Subsídios para tratamento fitossanitllrio.- inclusive;- aéreo, sem ónus
· para o seringalista, 'à contado· FUNDO R; c'atcndimentÕ'll AssistênPará· .. ;·... oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . I ·
:: · cia·Sccial. O·pagamcnto do tratamento fitossanitário aéreocou nilo
Paraná .... ; ...... .'oo .. ,'.... ;: .:. : .: .. : .. • •· I
· por 3 anos,!: feito conio estimulo ll produtividade dos'seringais ~
.. Paraíba.·":.·..... oo .... ,• . . . . . . . . . •• : ;~. ·oo, .:·:, .. .I.
' serem reéupcruaos: .... :: :·" ' ' . . .. ' ... ' "' " " ... . ... '
· Pernambuco , . •: oo . . . , . . .
oo . . oo
II
..• Rio Grande do Norte .......... :.• :.:........ : 1....
. 4.3....; F~rmaçio (plantlo)deserlnaai~de ~tu~à: ..... ,
- ··Santa Cntnrintf .. , .. , ... , . , • , ; .-·.•... ·, ... , 3
;
.. ,
1
Total de .................... ; ...... ;,., ... 458 nrinai..
. a), M~ia prellista ,dc)óo.ooo ha 'ai!: 1979/80.. de .m~ncira a .
, .; atender a demanda·de consumo do Brasil, projetada a 1988 (207.300 ·
.·I) com desativaçilo dos:anti-cconômicos seringais nativos a.partir de
4) ·custos ·
1985. .
'
·.:. .: .. '' .
.b) ·O, valor· consignado.(: aproximado ao preço .. intcrnucional
- Recuperaçio dos seringais nathos 1976-1979
para' a :atividade. ·Exemplo: o valor 'do Banco· Mundial para o
1976 ; , ·. ,',,,,,,,, .. :·., ·. ·• ::.,, .. ,, CrS · 70.000.000,00 · "empréstimo à" Indonésia ·- USS· 4,000.00 ha:· Foi ·computado no
1977
o . . . . . . . . eis 260.000.000,00 '
cálculo'como CrS 35.000,00.
1978 .................. oo . . . . . . . . CrS 390.000.000,00
197,6 oo. oo oo ......... o o . . . . . . . crsf.264.6óo.ooo,oo
1979 , , , , .......... , .. , ....... ,',., Cr$ 279.200.000,00
... 1977 • , •...••..••. •,oo,• •• , , . . . . CrS 1.264.600.000,00
Tolalde .••••••••••••••••••••••••• CrS 999.200.000,00
· 1978 ••... _.••••••. _•. ,,,,,,,,,,, Cr$2.536.528.000,00.
Nota- O valor atual para uma "coloção" (nome· regional para ·
· 1979 • •· • . • · • ............ , •.•• ,..... CrS 2.210.944.000,00
o local de trnbalho do extrutor nativo, seringueiro) (: de
Total de .... •; .... • ........ ; .. : CrS 6;441;172.000,00
. CrS 7,960,00, de acordo com o aprovado na 124• . Reunião Ordint\'
No tu: o valor atunl!: dcCrS 20.450,00 (PROBOR); porém foi
riu de I• de outubro de 1975, do CNB, por proposta do de CrS 35.000,00, o valor para esta meta Inicial: inclui·sc inclusive
Supcrintcnd'cnte da SUDHEVEA. Para correto atendimento n· o atendimento ll Assistência' Social. Cada ano seguinte ro\ ucrcscid~
Assistência Técnica do. Programn pretendido; prêmios extra tabela cm 20% pura correção.
,
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--704.4- Instalação e modernização de usinas de beneficiamento de
borracha pelo sistema granulado e centrifugação de látex.

4,7 -Instalação da DOR BRÁS, Centros e outras athldades:
1976 ...... o.. ; , . ; .............. ; ; Cr$ I0,000,000,00
1977 .. o; ......................... CrS 40,000,000,00
1978 ................... : .. ...... , Cr$ 5.000,000,00
1979 ...... o.............. ;·o;;; ... CrS 5,000,000,00
.... , :rotai de ·, . , •• , ••• , ,• .• .. , , ... , ~-. ,_. .• , • ; Cr$ _60,000,000,00

1976 ............................. CrS 18,000,000,00
1977 ....... , ; ..................... CrS 40.000.000,00
1978 ................ : . ............. CrS 25.000.000,00
1979 ............................. CrS .24.000.000,00
Total de . , •....... , .•.. ; ..• , , • ; ... o.Cr$ 107.000.000,00

.

· 25 usinas, sendo 2 de ldtex centrifugado, Os projetes ·seriam
fornecidos a fundi': perdido, por conta do.FUNBOR, como estimulo.
4.5 - Melhoria,' formação de Infra-estrutura botânica:' fo;mação
de pessoal, etc.

.

.

·. Notti: Todos os custos siioparunniínciamento, exceto:
· I) .subsídios de e;tímulo à produtividade;<
.
··o .. 2) tratamento fitossanitúrio para os seringais de cultivo:
3) instlaaçi\o da DOR BRÁS, Centros e outras atividadcs. ·
0

:

t976 . o'o .·o .. o... '· . oo: :. ,.0 .. ·o ... oo c;s
1977 ·..... ; ....... oo: .. ; ......... Cr$
. 1978 ........................ o... Cr$
1979 ... .'o ; ..................... ·o CrS
Total de , ..... , ; .,; ....... ; .. , .... CrS

2o.ooo.ooo.oo · .Apenas.instalaçào,oNão seria o FUNBQR aplicado no.custeio de
80.000,000,00 : despesas cõrrentcso A parte operacional.seria'.no primeiro estúgio
com .recursos da TORMB du Lei n1 5o419/68 c posteriormente na
'50oOCO,OOO,OO
50.000o000,00 . ' participação de eventos industriais, mercantis c prestação de' serviços o
200.000.000,00
.Toial Oéral dos Custo~ (1~76~1979) se;ia de .o.rdem de
4.6- Montàgem de Postos d~ Suprimentos juntos às usinas e CrS 8.247.743.600,00 (oito bilhÕes, duzentos e quarenta· é sete
mi)fiões, setecentos· c· quarenta e três mil. e seiscentos cru·
"Auto Sel\'lço Móvel de Suprimento'\
'• ze:jros). • ' .
. .
.
1976 . o.. oooo. oo.. ooo... o.. o. oo•. , Cr$ IOoOOO.OOO,OG
"5) ObjetiYos Collmados pela reformulação no setor, apenas no.
1977 · ...... ; ......... o.. o...... o; :' CrS 35oOOO.OOO,OO · subsetor de borracha natura!' que é o mais angustiante:
'
.
.
1978 ........
o' o: .. ,., .. o
crs tooooo.ooo,oo
1979 .. :. .... o........... ; .......... CrS. 5.000.000,00
·. Ver q~adrÔ s~br~. ,;Prosramaé;ão. d~ produça~ .de Íl~~ruchu
Total dé .•.. , ........... , ...•...•.. CrS ·60.000.000,00 Natural"- Período 1976/1990. Folha seguinte n• 24o
0

......

0

0<0

:o

'

...

•-,

.

'

..

~Do\ p!tÍ:u::Jío: !ÍI! ~ ~
m1!CD:l

l~76/l91Q.

(an TOneladas - PC!llO · Seoo) .

ANlS

SI'IU>.ç1D
MUAL

1976

18;600

I
I

l978

... 18.600

1979

..

18.600

19eo

I

18.600

1981

I

1982

1984

I
I

1987

1990

18.600

I
I

18.600
18,600

I

18.600
18,600

ros.c::tva

PR:xi!WI..

5.000

31.360

66.000

I

23.030

2.000

. 10.000

53.G30

72.600

I.

33,840.

I

o.

2.000

l3.000 .

67.440

79.~00.

53.ilo

,..

. 2;ooo

15.000

as. 110 ·

87;900

63,000

2.000

19.000

102.600

70,000

2;000

21.000

70;000

.. 2,000

70.000

I
I

I
I

I
I

I
'I

'I

31.640
18.970

1

l2.'~50

+
I

.. 111.600

106.400

I

30.000

120.600

m.ooo

2,000

58.000

148.600

J28,i00

70.000

2.000

90.000

100.600

141,600

50,000 .

2.000

140,000

210.600

.tss.aoo

40.000

2.000

1eo.ooo

240.600

171,400

I

20,000

2,000

265.600

188,500

I

10.000

2.000

275.600

207,300

10.000

2.000

280.600

228,000

10.000

2.000

290.600

250,800

I

~25;000

, I

245.000
I
I

250.000
260.000

. I

. I

---

1

96,700

I

~'TE

EXroRrÂVF.L

. 2•000

18.600
I

rol.StJ!.o

'!OrAL

srru~çl:D

srruAÇllo

· 5; 760

18.600

1988
1989

18.600

1

0!1:!'It;:rr CU ' ·

. í

'•'

AWAL

18.600

1985
1386

18.600

SI'nlPoÇJ!D

P;oox;l.O

J?OSS!VEL

18.600

l977

1983

...

aJt:rrw.ros

oSERING!>.IS

SI!:RlmAIS NM'lVCS

·~

!llO
.

·.5.900

·+. 5.200
+

3.GOO

I

+

19.900

I

+

:09.000

+

54.800

+
+
+

68.600
77.100

I

+

52.600

I

+

39.800

68.300

.

·.·r

-71Nota Final: I- Asprojcçõcs para obtenção da ·~Situação Poss!· interessado cm ampliar o ntual plantio cm 1976 para um.mlnimo de
vcl", quer para os "Seringais Nativos" quer para os, "Seringais Culti· · 5.000 hectar.cs, O norte do Estudo de Mato Grosso, principalmente
vados", rcsultan'do na "Produção Total Programada" foram busca· no eixo da rodovia BR'IÓ3 (CuiabA-Santarém) é área de grandes
dos nos seguintes trabalhos:
·
·
seringais nativos, conseqUentemente ·p;ópriá·para a im'plantaÇão de
grundesscringais de c~ltivo,
·
·
' ' ..· ·;.
-Seringal Nativo .
•'''·
. Ao término dois ~~nccitos:
..
- Acidulação: no local da sangria de árvore c prensagem do
I, Para a recuperação do seringal nativo:
"
...,
~:ii,.··
,.
;.•
-.·-.'
':>',
?" '<~.';!
ccrnambi (látex coagulado)'.' Estes•trabalhcis foram'rcalizados pela
ACAR/ACRE sob a orientação do: Enll" Agro Francisco das' Chagas
.
"A cxtr~ção 'do látex dos sc~ing~is nativos; por sua baixa
Ávilu Pàz c miACAR/AMAZONAS pelo .Eng' Florestal José Cezâ·
•rentabilidadc;·não · podc'mais scr·atividadc· cxclusivà, ·.de: '
rio Mcnczes·dc Barreis. · ·· " •· ·
·•·· ·' :·.
...... vendo ser' sempre complcmcritada ou· complementar de. outro
· •· >Utilizando ·o tucupi (sub-produto· da· farinha -de· mandioca, li·
labor rentável'~. •· '
· •
· · ·. ·
'" · ,.
-.,,'
quido obtido:da prensagem' da mandioca cm massa após raspada) na
coàgulação do.lâtcx dU'Seringucira. Comunicado Técnico n1 48 .da I o SR; PÍlESIIlENTE (Wilson Gcinçalv~ r.:..Tém a.palavia,
EMBRAPA/IPEAN· (Belém): sob a coàrdcnação de uma equipe, como L!der, o' n'óbri:·Scn'ador Franco Montoro; '· · ·'·
· '·· •.
' .
c,hcfiado pelo Engi'Agr< Milton' de Albuquerque.
" : t ' ~ :-j .·:i·; ' ; t' : .
,O SR.'FRANCO MONTORO(MDB ;...;'SP.Cómó Lfdc~~
· Estimuláção Hormonal: trabalhos realizados na Amazônia.
pronuncia' o ·scguintc''discurso.' Sem revisão'• do· orador.) •;;..;. Sr.
•"
,; :' : • ;: \·!'' '"'1~1,
" . Presidente c SrS.Scnadorés: ·. ' · ·. · • · .
· ,, :' · '
'•'Pelo' En!l"Agr'I'Viccntc 'Haroldo.dc'Figucircdo :Moracs, atual
·Está cm andamcnto;·no'Corigrcsso Nacional; o Projcto'dc Lei ni
chefe do Centro Nacional dc'Pcsquisa da Seringueira (Manaus). '' 2.409;·dc 1976; cnviado'pclo'Exci:uiivó,'o qual' dispõe sobre o seguro
-ACAR/ACREcACAR/AM,,pclos'técnicosjámcncionados. dcacidcntcs'dotràbalbo/'' ._;-: .. . :···· ·· ...
··.·.:.
· ....;! Pela' firma Philipc ·'Daou S/A ·nos' seringais do Aleixo
. Para que se pôssa'avaliar a·importância c a.gravidadc dó:assun·
(Manaus), ·
· · · ···
: :
· ··
· to, podemos mcnciomir'os seguintes dadàs:'no'último ·ano; os acidcn· .
tcs de trabalho ocasionararn,' no' Pa!s;.2 'milhões 'de v!tirnas;•das quais
Ocálculo foi do valor médio de 20.000 I pelo !ndicc 3,5,.
·'
.· ·
70 mil falcccraill·ôu'sctornaram dcfiniíivamcntc incapazes! Segundo
· .-:-scring~ldc Cultivo " ' · , ,.
dadós ofii:iais'do INPS, morrem, mcnsalmcntc,li:crca de 600 operá;
rios· vitimas' de acidentes do' trabalho.· Esse montante ·é superior· ao
. Estimulação Hormonal: Trabálhos' rcálizados no Estado da totid di: pracinhàs que o''Brasil perdeu na última gucrra;'_E; final·
Bati ia (CEPLAC) pelos Eng1s Agr<sAntoniô Dantas Machado (hoje mente, uni dado de cirílcm económica: 'o prejuízo sofrido pelo ·Pais,
rio CNPq):' Paulo de Tarso Alvim, Williarit Maitiri Aithcn; c João ·só com'íuiidcntcs do trabalho; cquivalca !%de todo o Produto Na'
LuizCalmàn; · · · ·" · ·.:
·
' ·.
·· .. ,,.
cionai 1Bruto: ' '·.·· · · ·· .. ··
· ·.
' ·'
· · Esses dados sãô suficientes para m~strar a gravidade do assunto:
Tratamento fiio:sanitário: resultados positivos'da pulverização
o'projct~ 'jm;tên'dc alterar d.isposlÇõcsda atuallcgistaÇão sobre
aérea nas plantaÇões Piré:lli'l972'Municlpio de Bcncvidcs:Estado·do séguro de acidéntcs'dó trabalho a cargo do INPS. · . ._ , , ; . ·
Pará (rchÍtóiio) ~pulverização aérea de seringais na Bahia cm 1974
· 'conforme informaçõi:s que recebemos do Instituto Nacional de
c 1975 por' helicóptero, convênio.:... SUDHEVEA/CEPLAC/Banço Prevenção de Acidentes, o· INPS teve, no imo passado, um superavit
do Brasil- trabalho sobre "Pulverização aérea" c "polvilhamento" de quatro bilhões de cruzeiros na Carteira Securitária. Em Pievençã.à
incorporado ao Relatório do Grupo de Avaliação do .PROBOR· no de Acidentes, nplicou importiinchicquivalcntcn'0,6%'dcssc superavit.
Estado da Bahia pelo Eng9 Agr'l Ewaldo Mendes Carl, antigo dirctor
Esses fatos silo muito graves e quando o Senado aprec.iar. a
d'a Divisilo'dc Aviação Agrícola 'do Ministério da Agricultura.
matéria, dentro de algumas semanas, precisará. ter dados objcti~os
. O cálcido'foi computado cm't hcctm igual a I ,toncla~a de bor· sobre a procedênéili dessa infàrniàção que rios chegá às mãos: · : .. •
racha seca.· ·
· · ·
,,,
Sr; Presidente, em.'name da Bancada do Movimento·Demoé:ráti~
co .Brasileiro estamos encaminhando à Mesa requerimento de inlor·
' 2.:... o consumo está projetado a um crescimento vegetativo de mações para que'o'INPS nos forneça, documcntadumente, cm car.á·
I0% ao ano, seguindo orientação do plancjamcnto para o PROBO R ter oficial, esclarecimentos sobre os seguintes itens: . · ·
' · ' (Decret'o-Lei n• I:232/72).
· · , · · ·'·
· . .
· · · I•) Quais foram; é~crclció poréxcrclcio, no último' qUinqUênio,
.· 3- Àlgo que poderia pr~oc'upar no plantio de 200.000 h a seria as receitas do seguro 'de acidentes do'tràbalho e as despesàs efetiva-.
mão-de-obra. Em. II de setembro de 197Sem reunião na Associação menterealizaâasni:stcsetor;
· ·· .. · ·· . · · ·. · ·:' · .
dos Empresários Agropecuários da .Amaztlnia .(ver publicação n1 8,
2•) Quilis foraín as dotações dcstinádus, no mesmo período, u·
mês de àutúbro de AEAA), presentes os Dr. Hugo de Almeida, Supc· programas de prevenção di: acidentes, reabilitação profissional c de
rintendcnte da SUDAM, Dr. Stésio' Henry Guitton, Superintendente au~llio a entidades ·de fins não lucintivos ·que dcscnvólvàm 'pro'
da SUDHEVEA, Dr. Francisco de Jesus Penha,. Presidente do gramas dcss'n natureza, bem' rissim programas de segurança, higiene e
BASA, Dr. Hélio Palma Arruda; Dirctor. do. INCRA c Reprcsen· medicina do Trabalho, referidos no art. 18da Lei ni 5.316? . ·
tunte do Ministério da Agricultura no CNB, c Joaquim Pessoa lgrc·
3•) Quais foram as despesas realizadas co'm os atividadcs de que
jus Lopes, têcnico da. SUDAM. c Reprcsentimtc do Ministério do trata a letra anterior, e, na hipótese de não tcrern sido aplicadans
Interior no CNB; o Presidente da Associação, Dr. João Curtos de dotações orçamentArias previstas, qual o motivo que determinou tal
·
· .
· .
·
: .
Souza Mcirellcs, declarou com a aprovação fie todos os presentes procedimento?
que, os agropccuaristas da Amazônia (projetes aprovados pela
4•) O mlmcro de acidentes do trabalho, cm relaçilo ao naíimo
SUDAM) assumiriam o compromisso de plantar cm seus projetes de trabnl~udores, nos attimos cinco unos tem diminu!do ou tem au·
I00.000 hectares, desde que fossem atendidos com financiamento mcntudo c cm que proporção?
· E, !inalmentc: na hipótese de ter aumentado o namero de uci·
especifico. . .
.
.
Esclurcce que a motivação pelo plantio da hévea, vem do fato dentes no qUinqUi!nio, qunis as providências tomados c quais os rc·
do ex-Presidente du Associação, Dr• .José Aparecido Ribeiro, ser sultudos obtidos?
mutuário do utual PROBOR .com 1.000 hectares. no Fazenda
Estes dados silo indispensáveis pura uma apreciação objetivu do
Mutum, Município de Diamuntlno-MT. O Dr. José Aparecido está projeto ora cm tramitação no Congresso, o qual, como se vi!, tem
:•
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-· 72.esses confrontos em rcluçào l!s reconhccidus delicii:nciàs é dilicul·
dndcs com que lulu o INPS.Nuo haveria dudos objetivos parurazcr
, . osr:orest_,;Quércla(MDB-SP)-V: Ei<•permitcumap~r· compuruçõcs, maSscgurnmcnte 'muitos dos 'antigos 'lnMitutos pres·
lavam serviços muito mnis cfetivos do que' nqucles que utualmcntc
Ú:?
presta o INPS.
..
··
_
. o Sr. VlrgRio Túvora (ARENA -·CE) ;_ V, 'Ex i' éstá sendo
O SR. FRANCO MONTORO (MDB'- SP)- Com prazer ou·
çooupnrtcdcV, Ex• ,
opimltivo: · .., ,_:. :·.: , r.·: . ·, ..... ·.,
' · ·
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)-:- Nobre Senador Franco
.. · o'sR. FRANCO MONTORO (MDB . -,SP).~.Ni\o.nos.vamos
Montoro, evidentcmente.v. Ex• fula em nome. da Bancada, Ínusgos· desviar, Sr, Presidente; do sentido de nossa intervenção,•.. , <.': · ·-·.'·
tmia de ressaltar - mesmo untes' de termos a· oportunidade de ana•
. :'I O projeto apresenta os· aspcctos;ncgativos. aqui, mencionados,
lisa r. o -projeto que.: uo _que purecc,.se encontra. na. Cãmara,.c tendo mas· ni1o apenas cm' relação ao trabalhador. Ténho cm milos uma
em vistu as informnções que esperamos o. Executivo envie ao Senado si:rie.dc.rcprcsentaçõcs enviudas,ao Congresso-por' representações de
-que, i1 primeira vista, rculmcntc, esse projeto nos parece um ver· empregadores' c entidades_ ,represcntativlis.;que. também sentem ._o
dadeiroubsurdo .. Se existe um problema- acidentes dc-trubulho, se problema:. Federação das .Indústrias de·Pcrnambuco, Federação das
a Nnçüo sofre prejufzos, com' esse; problema; ,.n.uo' podcicmos lndústrias·.do·Ceará, Federação das lndústrias-do·-pará; Federação
concordur que o Governo descarregue o õnus desse prejulzo nas das .Indústrias de Minas.Gerais, Federaçilo·do·Comércio Varejista
costus dos trubulhudores. brusileiros, que,,de resto,jâ-sofrem dcmu~ do Paraná, Federação das Associações,Comcrciais do Rio Grande
sindumente com ii politicu de sulârio_s c outros.drumus sociais. Esse do Sul;. Associação Comercial de :Porto :Aicgre,<Fcdcração dasJn·
projeto, "'; verdnde, é um absurdo, à _primcir:í/vista ,analisado; . dústriusdo Estado do Esplrito Santo, todas elas .bem fundamcn· ·
po,que restringe os direitqs....:. dos trabalhadores .. E~i:mplo~ du réstri· -tadus, .apontando. os. graves, inconvenicntés cjue. dccorrérão:.para o,
çüo: prescrição do ucidcntedc, trab_ulho,_ q~c semprc,l'oi de cinc_o anos Pais, para. avida econõmica, pará. a ,vida social c para o,mundo do
e, pó r esse projeto, baixa paru dois unos: pecúlio de pequenos acidcn· trabalho, se esse projeto for aprovado.:·._
.. ' ,. . ,, . . .
tes. o INPS,orctiru, c assim por diunte .. l: realrnenie.um projeto que .; .. pcnsumos,que iguais representáções,foram envilidas também ao
oiÍjetivu descarregar nas cosÍus dos trabalhadores um õnus:quê á,Na- Executivo, pariÍ_quc reexamine essa matéria.'
. , , ,_.,.: .,:_, ·..
çüo c~tá sofrendo.- o ucidente dc_trubalho. V, Ex•.mesmo salientou
Sr. Presidente, sc.o projeto for-retirado,, seguramente ganharâ,o
n importância que ci INPS aplica em termos de pr~vcnci\o de ucidcn- mundo do trabalho :e a economia brasileira, mas, se, não o for,
tes: 0,6%,deseu superavit. Tui vez n única coisa, em ,termos .de prcven- queremos ter em mãos essas· informações,,_ objetivas, , para que
çüo. de,ncidente, que o INPS:tcnhal'eito. atí:,hojc.i:um.lilme que vc: possamos argumentar no sentido da rejeição do projeto ou pelo
mos todos os dias nu, televisão, em, todos os intervulos; justilicando a menos da sua modificação em pontos substanciais. . . .. . _. ,
participação e a prcsença ..do Governo nesse cumpo, dizcndo_que este
Com· este requerimento de informàÍ;ões, pretendemos :adquirir
í:. um Pu is que vai puru a frente; etc.~ e etc.,., que temos, criticado tU~· ,elementos objetivos; dar. à discussão dó projeto elevação qÚc ccr·
to. Talvez somente nesse filme de propugandn do Governo tenhamos ta mente i: desejada por todos aqueles que pretendem leis bem feitas c
visto u utividudc.do INPS cm termos de um trabalhocl'etivo na prc: aprovadas depois do seu e~Came objctivo.·
· · · · _, ·
vençüo de acidentes.• proteção dos \rnbulh.Ídores brusileiros. ~ortun·Sr: Presidente;' cm nome 'da, Bancada. do· Movimento Demo·
to, nossa Bnricndu deve :lnulisur,_esse problema detidnmente, porque . crúÜco Brasilciro, . truzcmos.aÔ conheéimcnio do· Senado nota que
o trubalhador brasileiro jâ sol'redemuis 'para que ó Governá, ainda ' acaba de ser disiribulda pela Direção.Nacional do.MDB, relativa às
ncstu uhuru, vcnhn doscnrr~gar nas suas costus o ónus doacideritcde, ·últimas cassaçilcsdc mandatÓs c suspcnsilÓ de direitos polfticos ..
truhulh'o,
.
·. " .
. , 1: o .scgúinte -o. teor da. nolli do .Movimento Democrático
Br~sil~fro; ·
· ·:-,. ....-. · ...:·•.::·(·;.-·.
·
"
· ·O Sr. ·Virgillo Távora (ARENA- CE)- Permito V, Ex• um
.'O Movimento: Dé~Ôc;áti~o :Br~~il~lro; ;ê~ 'eritm. no
~pnrt<:'?
'
'
.
.
.
.
moriiódas acusáçÕes impÚtadiÍs,'mesmo porque,desconheÇa,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Obrigado a
' como tcida à Nação; ·o processo e as ·eventuais provas, reitera
V, Ex• pelu contribuição, no sentido de mostrar. u seriedade c a gravi·
sua condenação a punições pela via excepcional do 'AI'S,'
dude dos problemas envolvidos nesse projeto,
, , · . , . , ..
.
Jnstitucionahnentc o ExecutivÔnilo (destinado a julgar.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Virgflio Távora.
··Apcidcrâr;sc dessa competénciaferc a. substância é oprestigio
.
'
'
, ...
' do Poder Judiciário, incumiÍidà de p'réservah.imp~rici da lei
O Sr. Virgnlo Távora (ARENA - CE)-~· Nobre Sen.àdor,
cm todo o Território Nacional, ..inclusive cm:·ocorrências
inmos dnr apoio ll curiosidade. du. Oposição.: Mesmo ·após .o uparte
· scmelhÍlntcs àspunidaspor legislaçilo·nilo·condizcntc com o
upuixonudo c- por que não dizer- puramente opinativo do ilustre
·Estudo democrático,
· ·'
'· '
,.
reprcsentunte da suu Bnncuda, o nosso propósito. é. o mesmo: o de
-A preterição das· garantias de serem livres c públicos·os
procurar, no mnis. breve e curto espaço_ de tempo, que o. Gover~o
julgamentos,· notudamentc a 'discricionária eliminação 'do mi·
enc11minhe a V, Ex• a súmula dos dados. que ai silo pedidos. Pnru
lcnar c sagrado direito de defesa, vulneram ·as cassações de
nuo deixarmos pussnr sem um repuro: nobre Senador, niío i: apenas
manâatos parlamentares c a 'suspensão de direitos pollticos,
- como diz o eminente Senador por Suo _Pnulo- nos lílmes de proimplicando em frontal violação a compromissos solenes que
pagnnda do Governo - o Governo nilo _tem propugundu, quando
o Brasil assumiu ao assinar a Carta das Nações Unidas, com
muitu divulga aquilo que l'az, como de sua obrigação- nuo i: apenas
a Dcclurnção'Univcrsal dos Direitos do Homem, ·com ·o
nos lilmes do Governo que aparece o que o INPS faz pelo trubalha·
Pacto da Organização dos Estados Americanos· e com a tra·
dor brusildro. V. Ex• lo i Ministro do Trubnlho c sabe perfeitamente
diçilo
do povo brasileiro de apego à Liberdade e submissão à
o que cru o IAPB, o iAPI, o IA PC, o IAPETC, etc., c o que í: hoj~ o
Justiçu, ,
INPS c o que ele realizu,_Se ni\o realiza umu obra perfeita, reulizu
O protesto do Movimento Democrático Brasileiro trans·
uma obra que, compurudn àqueln dos tempos antigos, pelo apcrfci·
conde a legendas partidárias, baseia-se na inviolabilidade dos
çoumcnto natural das coisas, nilo tem, absolutamente, temer
direitos c garantias do homem, convicto de que a "injustiça
quulqucr nlvel, qualquer gabarito que se obtenha pura examinar os
contra
um é grave ameaça contra todos",
termos de então c os termos de hoje.
Os Estados democráticos têm na Constituição, na indc·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Fugirfamos uo
pendência do Poder. Judiciário c na Integridade do Lc·
ussunto que nos trouxe ii tribuna, Sr. Presidente, se discutfssemos
gislutivo, condições para proteger a sociedade contra as
rofu'ndu signilícnçao parn u vida .económica e purn· os· uspcctos
socinise humanos nus relações de trabalho,.·
·· ·
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agressões de subversão, da corrupção ,c de todos atentados . se com problemas que precisam ser imediatamente solucionados.
nenhunidclcs ~nvolvca
cxtinçilo
dos~julic~ clnssisiâs,','
,:'~ ',.'.' .
'' ' ''contránordcmjú'rldica'cointércsscpOblico, · ·.·.. ' · ·: ' , · Mas
.·,,-;.:<,1,,
1,
>.-!·
1_,.,, ''··' 1ll•, ,.,1-, ,IV
•··· · ''O Movinicntó'Iicmàcrdiico Brasileiro procláinu que os·
Sr, Presidente,. a Justiça do Trabalho sofre. as conseqUências, do
· • trnnsgicssàrcs 'da léi: devem ser éxcmplnrmcntc pUnidos, rc· prodigioso crescimento 'do··' Pals, ··populacional.·. c,, económico;
' •próvanao; éoniudo; quc'll'ilcgalidndc de aios se contrnpo'nhn , lndispensdvcl a criaçilo de numerosas novas Juntas c,• mesmo, de no·
" · ' n'injurididdadêdojulgnniénto: ·•::' · ··• · · ' ' , · vos ,, Tribunais •. '(mprescindlvcl , dnr·lhc : recursos . c,, instalações
"j /'
• ::
~,;
~'I,:'
:11 ' ,' ',• , •:
.. · (; .a!dcclnrnçilo que tlnhamos·n'·fnzcr,•Sr,i Prcsidcntc/(Muito, éondizentes com suas ntuais necessidades,!; prcciso•mclhorar;vcnci·
mcntosdesca pessoa(,, bem como cquipd-la modernamente •.:, ,:. , ,;·
bcm!·Pnlmns.)~:-<.·.:.,., -~ •:i)·,:· ,.:_: .. , .. _ ,, ,., , ,,·-~-- _ :.,:.• :.'.: :::_ ..:
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··Eis o que' é prcctso
fazer no .âmbito da'Justtça
do Trabalho,
a
I
•, ,•
·'I• '•' ·' ,•. ,. ,''; >
:< .;·I.J
lim de que fique apta a 'atender ll.tmcnsa 'sobrecarga de lcttos. que ho· ..
je • ,caiâCiêrizn:: .u'm'u '~u'éstiio'd~ 'aiuÍtlizâÇiio,''adeqúarido:â)'s .
atuiiis &irié!iÇões'~ô Biaiii:·Niló sc'com'prcêndc:quc,Briislli'a iinctiiê'o ·
·TrilÍunai'Rêg,iomd. do' Trn'bnlhíi dê Minas' Gcrail:''O 'ini:smo. sc.'dd
com muitus locnlidridcs cújo crescimento exige a criação ~é:Júntás,
\
'.• .
'-:···
·.,_ .,
,· '
1
. : ,O ,SR. ,,N.ELSO(II,C::AR(IIEIRO,dMDB,• 7 , RJ."Pronuncia o que oli scju~'s.~~.i,tté:li~~-·.; ;'~ _·. :..... ,_:; ~--,·. · ,. · :. 1 ,.·~;. •• ···:.··:.: ;.;- ·_·,·. ·:;' '_ :·-_~:_·_; •
séguint.ê:disc.~rso.)-7-Sr.Prcsidcntc,Srs.$cnadorcs:;, , , . ; ,,.· ..
Sr. Presidente, a .existência dos juizes. clnssistas .é,, de tamanha
. .· No.dia 4 dcmarçó, prcsidcntcs.dc treze é:onfcderaçõcs.nacionnis . iníporíúncia"c tení' conteúdo tiio significntivó''qúé, não houvessem
de ·~mpregados ,estiveram ,com; Presidente, Gcisé:l; empenhando-se eles, c's'=riti ·o cnso de·êriú-làs. ·· '' ·,r~ ....... ; -~i"··· ' · _, · .. ·...:.. ··:·.~-~-·- ,.,_ " ·. · ·
, na preservação. dejulzes .classistas ;na· JustiÇa do ::rrabnlho. Acrcdi·
tamosque a pretcnsilo,scrd,atc~didn, pois éjusta c: de inteira procc· · ·· · :Tã~~ b·~~- ~:j~st~:--~-:~C~u~_h~-q~lh'â~~h\tsi~Jo· ~~-~~fi~Ji~r-·_q·~:/t-~rA el~
total êxito junto 'rio.· Presidente' dn 'Répública; cm "cüjó 'criÍÚi~Í"c
dên.cia·.',,.; .~: ... ,·t:;.:.,.• ;;. ~~
..
L·.·· .....i·.,! ... ,.:.<~- . t-•· . . · _,.
O problema surgiu por.tcrcm os estudos preliminares realizados discernimento· podem é:onfinr'trunqUilame~tc, os trabnlhadorcs'brasi·
na órbita do Supremo TribunarFCdcral sugerido a substituição dos leiros. O desvirtuamento inc'vi'tâ~cl, a· sUbstituição dcjuízcs.classistas ·
por togndos não.sc tornará rcâlidadc ..;..;: pois.a idéia scrã repelida pcjuízes classistas por j UÍzCS'togados,' I 'I :• 'I 0 ' ; 0" <0: " ',• 1 ' " ' : "
<",•<" ... -'·
~J[., .
lo Chcfc'do•Oovcrno,·quc nércdito:partidário:da maior participação
A ·sugestão· do Supremo TribunaL Federal. tem ·propósitos os dos trabalhadores nn vida nacional c, evidcntcmcnt'c, com• rcdÓbra;
mais elevados:· E de 'outrn"rormÍI' nilo póderin' sei;· 'dado' o elevado · dns razões nn Justiça do Trabalho, participação alcançada através de
espírito público do .seus nu tores; •No entanto, a· mudança ~;, indis· juízesclassistas·; ;; · .·;,,..: .. ·· · ·"(.-!:1, •.. :__ .. · _:·, ::.,:•·.'·>·:·:·
'r. ''
' i .'o
' '' ,. ,' -'
,
" , ;'". '
' [ •
'~'I'
cutivelmcnte, razão do alarmncrindo cntrcos trabalhadores. ·
·N~o há ráziio
para
tcm'orcs
c
in'quiciaÇõi:s:
A
reivindicação
dos
""
'.·, ...... , ... '"·•!
, . . • ,. ,. "•
• •'····'•'"' ·:
•1·,-',' .
. : .A. supressão dos juízes classistas teria alcance muito mais amplo· tr,nbn.lhndorcs. ~std .vtton~sn: . ~~contr,ará ,cl~ 1 .~csso.napc!n·.~,,d~c!dtdo
e .perigoso:do.quc calculnram•nqueles.que·a propusernm.Nn verda- apoio· por parte ,do, Prestdentc ,Gciscl ,c, no Congresso, teremos. u
de, , implicarin;cm -;profunda . c, substancial :.mudança dn ,própria satisl'nçiio
de .'apoiá-la·.
uriiuiiincnii:itie,'cm.
prol dn haríiíoni~,iÔcial
,. •.
•
1.--:- .•
,, ,. ',.
,-, .
' -... - •• ,.
'
_.,,..., ,.
,•
concepção que aeterminou a criaçilo da justiça do Trabalho. Inclusi· que todos queremos sempre mato r, mns cstrcita,c sólida,'. entre cmprcvc retirnndo,lhe o cssencinl·pãpel dé harmonizndorn.entre patrõcs.e gudores,c~"!JÍreg~d~s.!,(~ú.it,o~,e~:!) :;-:, ,, ,: .: . ·..... :. :::; ;,:
empregados,· buscnndo,,prcliminnrmcnte, ,conciliar .interesses, A Jus·
tiçn do Tcabnlho é sul generis c sua importância social é insubstituí·
, O SR;,PRESIDENTE•(Wilson Gonçalves)..;; Concedo: a pala''
vrn no ~obre Senador VasconcélosTorrcs · ··... ·• :'
·. ;, ·, •· """ .·
vc:l._ Não·se_ trata de Tribunáis comuns· de justiça, mas de, uma ins. _, _ , , ~·- ... , ,_ ._. __ .. _,, . , ~ .-.-"
:~;.r.,-, . ·,_ . :.--)-~i ..
tituiçiió cspcchiliznda, cujo grande escopo' é hnrni'ónin' cntrc\rabn·
O SR. VASCONCELOS T<>RRES (ARENA --RJ. Pronuncia
lhoecapital.
,
,
, · '··
oscguintediscurso.)-Sr.Presidcntc,Srs.Scmidorcs: '. '· · .,, .. ,'
··. ·.'O' SR.' PRESIDENTE '(Wilson' Goní;nlvcs) -,O réqucrimcnto
ciuiaminhné!ci 11 'Mesa' pêlo' nólir'{ scriaaor
Fra'ncó Montoro, ,sérfi ·
•i··' ·' '
s.~~-llJC~l.~~~ ~-~~.t.~~-~~~ fC~~T.~-~~~~,'.,~. ~:~~~-QC~~: ~~~rr;sl~ê~~JB, ._·~, :• ::
, ·•O:. SR. PRESIDENTE (Wilson· Gonçàlvcs)J- Concedo: a
palavra no nobre Scnndor.Nclson Carneiro:··"··' :; •· · ,.,,,'
'
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Os julzéS~Iassistas têm 'signiticndo c importância muito mais ' '. E~tiv~ l1o ':Íin :i~\j~ ~g~;i~:~~;~~~a ~rlbu~~·~:~~ com·p~~~la do
profundos, de tal forma que sun exclusão implicaria nn completa Ministro Arnaldo Pricto, a fim·dc hinugúrar a nova sede da Subdclc·
descnracteriznçilo da mesma. Rcprcscntnrin retirar os trabalhadorc~ , . gncia do Ministério ~o Trabalho naquela bela cidade scrranni que
da Justiça do Trabalho, com resultados os mais nefastos, até mesmo · vai atender aos municípios daquela circunvizinhança. , ' ' ,
sob o aspecto psicológico. •
..
· Yisitei, n~quela ~pon~~idadc; cm coinpanhia de Suà •Exéclên:
Tamanho o ·significado da existência dos juizes· c! assistas· que ci~, todos os sindicatos, testemunhando à operosidade daqueles qué,
sua climinaçi!Ô'tcrin quase ·o efeito de abôliçilo dn Justiça do Trnbn· de fato,constrocin a grandeza do Pnls.
lho. Esta deixaria de sei o que, é, tornanclô.·sc coisa bem' diversa, com
Conversando com vdrios operãrios do Sindicato dos
resultados os mais negativos. Tanto é assim que a sugcstilo repercute. Trabalhadores em Indústrias Metalúrgicas, Mccdnicas c de Material,,
no meio dos trnbàllindorcs como objctivando a suprcssilo da justiça , Elétrico de Nova Friburgo, fui cientificado de que muitas das indús·
especializada que constitui uma das maiores c mais notáveis conquis· trias não observam as mais comezinhas regras de higiene c segurança"
tas sociais do Brasil. Eis porque tantos rcngém h idéia cóni vigor, co· do trabalho, o que fnz uma cstatlstica séria no que diz respeito a nci·
mo se se tratasse de uma luta pnrn preservação da própria Justiça do dentes que ocorrem seguidamente,
Trabalho. E de fato, assim é, pois sem osjulzes classistns a Justiça do,
A ocorrência tem preocupado o Presidente do Sindicato, Sr.
Trabalho se tornard algo bemdivcrso do que é ntunlmcntc,
AI vir Soares Macedo, prestigioso Uder que dirige a entidade hã 18
anos. Este Sindicato ~de grande prestigio .nu drcn c congrcgti cerca
(; nccessdri~. muita prudência e cautela nn dccisilo do assunto,.
de 3.500 associados. Desde 1948 vem ele mclliornndo o atendimento
face sua imensa importânCia psicossocinl. A Justiça do Trabalho sur- social nos seus filiados c, cu vi, Sr. Presidente, o'quC.sc estA 'razondõ
giu como "salvaçilo" pnru os trabalhadores e foi, inicialmente, objc·
pura a prestação de assistência médica • odontológi'l!, .licm como. a
to de forte repulsa por parte dos empregadores. Esse desencontro ·
intensa ativldadc do sctor jurídico, Ao Indo dessa atividndc .
desapareceu com o tempo e a Justiça do Trabalho se revelou talvez a
funcionam dois cursos, sendo um de corte c costura c outro de
mais importante criaçilo de Getúlio Vnrgns no campo económico·
dntilografia, c jd concluldns as instalações de uma ra'rmdcia que
social. Liquidd·ln ou desvirtuá-lu é, no mlnimo, temeridade,
funclonard cm breve. ,
.. _
Devemos ter cm mente que a Justiça do Trabalho desempenhou
O dirigente classista, Alvir Soares Macedo, luta acscspcruda·
e dcscmpenhn papel dn maior rclcvdncía cconómico·sociul. Seu mente pura qÜc o snldrio pago nos elementos dn categoria, que no
funcionamento tem sido o mais benélico c positivo, Hoje, defronta· momcnlo nilo chega a 900 cruzeiros, sejam clc~ados pnrn-1.500 cru·

-74zeiros. E, essa pretensilo, já chegou llssulns d~ Delegacia Regional
do Trabalho do Rio dcJancirÓ, para a qual desejo pedir ·ao Delegado
Regional do Trabalho,. Dr. :Luiz Carlos de Brito,.. . toda a
compreensão c rápido andamento da matéria. · :
·
A esse digno auxiliar do Ministro Arnaldo .~rícto,.descjo pedir; :
também, tenha a atenção voltada para· os acidentes de trabalho •ali
ocorridos, continuamcnti:,.c que mande fazer uma insp(ção total, a
fim de constatar· com ·que máquinas ·lidam· os' trabalhadores.: Silo
arcaicas c pcrigosas.pcl~ obsoleséência c, aproveitando. o ensejo,
entre cm entendimentos com os 'empregados a respeito ·~a lei de
insalubridade que, em 'alguns casos, nilo·cstá sendo cumprida em
embargo de meu conhecimento éoni à classe traballi~doià de .Nova
Friburgo, que é dinümica, compreensiva, c sempre com propósito de
evitar atritos.
. . ' '
. ..
' ' ' . ..
'
Fico uguardando'asprovidêncius para voltar il'tribuna. ·.
Er.a o q. ue ti.nh. a.. adizer, sr. Presidente.. (Mui.to.·be. m!). · .
O SR. PRESIDENTE (Wílson GonÇalves) 2cônê:edo a pala·
vra ao nobre Senador Lourival Baptista. ,. .
·
o SR. LOURIVA(BAI'TISTA .(ARENA _ SE. Pronuncia.o
seguinte discurso.),- Sr. Presidente, Srs. Senadores: : · · ·
·
·
·
O Estado de Sergipe acubadc ser bcncficiado.com mais uma
decisão importante por parte do Governo.Federal.
.
. O Conselho Federal de. Engenharia c Arquitetura e Agronomia
acaba de aprovar a criação du ·21• ·Região em Sergipe;: com jurisdi·
c;-:io para todo o Estado.
·· ·
·
Essa decisão de grande signilícudo para o Estado, como pura os
profissionais que militam a engenharia, foi recebida com grande
satisfação pelo Governador do Estado, Eng• José'Rollcmbcrg Leite,
entidades de classes, emprcsârios c profissionais liberais..
·.
.
Coube à Associação dos Engenheiros Agrôno'mos em Sergipe;
presidida pelo Eng• Newton Araújo Fo~tes, ao Clube. de .Engenharia
de Sergipe, presidido pelo 'Eng• José Frnnciscó Barreto Sobral,
assim como ao !'residente do CREA 3• Região, Eng• Renato. Pinho
Pereira, ao Conselheiro Eng• Raymund.o Dória de Vniconcelos, ao'
ex-Conselheiro Federa!' Klcber Faria Pinto: e ao· Engenheiro Agrô·
nomo João Ãvila, Representante da Associação dos Agrônomos na
3• Regíilo do CREA as providências preliminares para a decisão
línul do Conselho Federal.
., ·
··
·
· · '
Cerca de mais de 500 profissionais da engenharia, ou seja; 300
engenheiros, 150 agrônomos, 50 geólogos c 25 arquitctos do Estado e

,:~ '~·

~· .·-',,,:,>\:...,:~!i."

,J'"'.i'i'

,.,,:_,ii<~ •••. ~.

'

oriundos de todo. o País desenvolvem ~m Sergipe, os seus, trabalhos ·
profissionais, cm bcncllcio'do progrcss~.iio noss? querido· Bràsil.
· :: , No· di0:28d~júnh'o,,cm scssãósolcric realizada cm Arncaju, com·
. n presenÇa 'dó Govéhiadór do Esilidó, Eiig•)ósé: Rollcmbcrg Leite,
prcsidinti do Coiisclno· Fcâérafdc: Engénhiirio;:Engenhi:iro Inácio
de Lima Ferreira, Vice-Goveinadôt do' Estil'dà;;·i\niónio ··Ribeiro
,Sotelo,. Prcsidcnte'•da'.,Asscmbléiai.Lcgislátiva; Dcptitado,Éstaduul
Djennl Queiroz, autoridades militares, civis c ccl•siásticas,•cntídadcs
de classes; Consclheiros'Federais, prcsidcntcs,'dc.todos,os Ccirisé:ihos
Regionais: do CREA' Íiô·Brnsil;:profissionàis'líbcraii;.foi,émpossada
a 1• Dirctori~ da'21 i Rcgíão'dó'CREI\; 1 criião~~léitá;'quc:ficoü'assim:
constituída:· Piésidentc';.;;..'' Engenheiro ·9cntíl 'Tàva'ics''FilhÕ; 'Vicc:
Presidente:- Engenheiro· José:Lcítc•Pradoi•SecrctáiíÕ!'-''Arcjuítcto
Dai mo Aragão; c Tesoureiro·.:.::. Gcólogo'•Jcssê'Gonics:dc SA;';':,•: ·. ;:".·1
· ·. · • .. > : ·,: · . ::·""'"'''' •'·. •'''"'""'''" '. ·•:' :··~··· '"
.·. ·Niio ·tendo podido' c'ômpárécer •à:'so.leniéladc 1para 'à 'qual· fui
convidado, faço .este. icgistio ·c''aprovcito •a· oportunidade 'Í'"ra'•con·
gratular~mc com ó Sr: Governador do Estado;· Eng• JoséRollembcrg
Leite, com 0 presidente do Consclho•Fcderal c'deniaisprcsidcntcs' de
Conselhos Regionaisi .com' •Clube •de· Engenharia de'· Sergipe,· a
Associação dos·Agrônomos de Sergipe pela·instalaçiloda'·21•·Rcgiilo
do CREA, naquele Esiailo,oquc irá orientar c fiscalizar os'trabalhos
da'cngenhariacm nosso Estudo;(Muito·bcm!)"''' .· ...... , . .,. ''
.. :;.. •' :.· ' . ·' ·: .... ; .;. ":·'! .' \:· ""'''' ·,: , :... : ·.·' :•. :. c ·.::: . :"
·.0 SR. PRESIDENTE (Wilson, Gonçalves) :- ,Nada. ma1s
havendo que tratar; vou encerrar a"scssilô. · .. : ' ··-i· ' ·
·· ·
· ·Designo ~ar~ ~'se;~il~/cx;tr~~1id"in~ri~'dll~;l8ho~~s e 30~;~n~tos
a seguinte .. · · .. · · ·
· . ··
··· · · ·· .. · · .
I''

,'

,

:,.,'·

..

o

.:

:.

1

ORDEM DO DIA
Discussilo; em turno único, do ·Parec~r da Comissão dei Rela·
ções Exteriores sobre a 'Mensagem n•·•99; de ·1976 (n'''i93/76• na.
origem). de 19 de julho do corrente ano, pela quah:rSenhor:Presi·
dente da República submete ao Senado' a escolha' do' Sr. Ovídio 'de
Andrade Melo, Ministro•de Segunda Classe; da Carreira· dc'Diplo·
mata, para. exercer ·a função de Embuixador''do· Brasil junto •à
Tailândia:
· · ·· · :.. ... ": · '..
" "' · ·''
,

:

•

'

.·

, ··:·__ ·,

•

.·

._,·

r .•. \ ·: .'"·, . •

-_ .

: •••

OSR. PRESIDENTE (Wílson:Gonçilivcs) .::.Está encerrada u
sessão.'
· · ·
·
· · " ·
· · ·
(Le1•anta·se a .re.<.rào à.< 17 horase 5 minuto.<.)
'
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·.... ,

·: __ •.::,:'
...... . :'·,-:. . .. ' :·, '' ' .:· .1
· '· . J.(A .vf,;,;ao'lol'n~~
..e.reireia
~$/8
h~rai'e 32 il,/"utdi ii
' • · .•'As·IS·horuse'30 minutos; uchnm'sc presentes os Srs;Semidores:
'
'" '" _, ·"
·,.,
·"
• •'.,.1;:.··:~.·~-·,::•:\_..'·~·-~·. :.·: . . _:-;·) ~\~:·:~:·)·•;, .........:.:;,.,:;"<,;_.·
·• ...• •i.!J::·_: :·..····• .. ,:.fi.. ~.
aserpúh/icaâs1811ora.re40m/nuJO.r.) :::; '."',:,
·
·,.:;:·::Adalberto :Senil:-;Aitevir Leu!'.:.. José:Guiomard :'-. Evandro
,t'/-"
; Càrreiru:."";'JÓsÚEsteves ·_::,José' tindosô' ·:::... Cuttetc. Pinhciro•:··r_;·:·~_'-.·:··,,,,_,1~··~·;· ;. ,·,.,:·.
',t.l.':~
',:i:,;_J~:·'(',.
·.Ju rbiís' 'Pâsstirinho::~'- Renato ;,. f'raricóil ::..·. 'AicXiíii'dré{• Costa'-''··O, SR •. :.PilESIDENTE;:(Magalhã.S --Pinto)- ....:,·N~dti'
. Hêniiqúé dcL:ii:Rocqiie',.:.; Jos~ Síiitiey..:: Fausto Castclo-Brancci'-'- ·. havendo a trutar;•vo~ encerrar a presentc:sessiio, design'andó·-~
liclvidio. Nunes'iPetrônioiPortc11a .:;,.r.l~uro·;oen.i:vides,_'"- :virgiiÍo. ordinllria deamunhil ti seguinte' ·,,: ,... : ·:. :: .... ,.,, .......:·>- : .:.":·: .
. /' (<~ ?·:·;·:\ -.,
. ,._..
-··.:1.· - r.·
,,.
•Távo'ra' .::;;, Wilson''ao'llçalves::...rA'geríÓr Marili ~· DinartcMariz..:....
. /
:Jessê: Frciré:"'' ·!Arnon)de Me11o :·-=··t:uizJCavalcante:,_ Teotõnio
'',"
·'Vilela ·;;;.·A'ú'sustó ·Fianéo .:::•Gilvan·· Roéha :_;; L:ourivaF Baptista '-.
.'HC:itoi''oias· .:.::•t'uiz Viana:. 'Ruy •sa'ntos•.:..·oirceü Curaciso;.:..
,.
~-i~tiõ Eài~à,n' ...·.~~~fal ~cix~~o,:·. ·· Ro~e~tô ~àiuniinô·-:-" vâsconêe'•' ;• :,··
"'','/',\'I

I

,,,

"•O!

1

,·

;

;-lo,~
T~rr~~:.:.- B_~nJ~rr.''ll1.:~a~uhItamar
~Dant~~?obu'll
·:-:'.l:'els~~.Curn~iro
.-. Gustavo.·Capancma-Franco_:.;.. Magalhães.
Pinto;;_

!,

~h

:.:;,·

;.···

..· ..... ·. ·.· ....... ·... ·. •.·. .

.· ·. ·_._·...·._·.·. -_.··.·.1········. ·_·_ 1, ··,.·.• _...·

...· ·.. ·.•. ...
• _•. ·-.·.·.··.·.· .•. '·· ·.·.· .·

'i'iunéÔ.·Mo~ióro :.:.:or~;i~~ ·Quérdia..:.. 'oiio Lc~mánn ,::_::_Benedito~ · •. · .V atação, em turno, único, do Requerimento n•,324, de __l9/

Ferreira·.-:.·Lúiaro' Burbozn·'-ltalívici Coelh.o- Mendes Canulc- ·
': Suldú'nha oe'r.ii ·'' ;Accioly Filho ::.; Matto's LeüÓ •,;,;;· Evelásio Vieira
;::.:.: Lenoir'Viiigas.:.:.·()tàir'Bi:ckei:_ Daniel Krieger:::..Turso Outra.
,. ·:, :.:· :; , :.~;·~~-;'~<:,:·"~: '•":~~:~:;, ~·:.;..~· ;~: ,:.. :.~··'.> ,' ,':' ::; ,·:. ·.,'•\-<-.-: .,' . .:__ ·li.:.':.:·;/
.,. ..•o. SR. PRESIDE~TE.(Magalhãcs Pinto)-.,b.lísta;de,presença
acusa o compa~ccimento de 59.. Srs .. Senadores •. Havendo .número
. regimental,
· ·
.. , .. declaro
. . ...aberta
, .. , asessão... .
.·.
:: :: ., :·. ,:·.:'c_·.
.·
..
:Nã~ háExp~diente a ser lido;·,
1

Sr. Senador Leu rival Baptista, solicitando a .transcrição; nos .
do Senado Federal, :dô pronunCiamento feito .peià •Piesideril
neste Gciscl, nó diu 23 dejulhode 1976, enÍ Cuba tão, São Paulo
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.... •Votação, cn;,iurno ,cinic_o,:d_ o_ Requeri;;,_ i:nto·n_•._32_s,_·.d_e·l9
· ··
· ·a· transcrição,· nos
·
Sr. Senador•Lourival· Baptista,·solicitando
' do Senádo Federal;: do diséurso·ito ex:Ministro Mário' Andreaz
solenidade r~alizudanÔ dia JO'dcjulhode' 1976; rio ParcjúcAnt
•emSilo.Paulo;: :.: · ,. ~ •. ·.
•· '·'
·
·_,-:r,:
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. • Discussilo,,ein.:turno Onico,: da:, Emenda, da-Câmara· ao. P
:. , . de L,ei do Senado n•.20,.de 197J,:do.Sr.:Scnador'Nelson.Carnci
1.493·8/73; na can1aràdos Deputados), qué ié~oga os !Írtigài

.. ... ...

doD~crcto-Lein•.389;de26ilê:dezÍ:mbro·de'19.68,qué•:C!isP.õc

:, , .', Diséussilo, :cm üir~o 'a nico, do 'parecer .da. Comissi\Ó. de a verificação judicial de. insalubridade", c dá· 'oúlras. provid;
::;Relações,:·Eitcriores;sobre,u, Mensagem . n• 99; de .t97((n• · tendei · :· .......
,... ,, ·:. -'·": '
':tl93f76, na origem), de;19:dejulho·do corrcriic ano, pela qual'
··' •: : ., ::, ; .
· ·. · o. Senhor:.·Prcsidente :da ·República' submi:tc .ao'•Senado •a
. PARECERÉs'coNTRÁRIOS, sob n~s;sss:c 556,.de 1
. ·. ·.esé~lhu' dO' Sr.· Ovidio: de; .A;ndradê'Mclo;•Ministio de Se·
· ,,
' gundu ·Chissc;- da~Carreirà .de ··Diplomata~' paiÍI exercer 'a 441,de'l976,dasCornissões:. ,; ..... •· · ., ·•
;',: "-'.de_CollstliuiÇiiôeJust!Çit";· ·
·· ·• •. ,.: .,,. · ·
· funÇi!o'dc Embaixador do Brasil junto à Tailândia.
.
. ' .'
' '.
··:.:;·de Leglsliíiiilo'Soclat;é .. · . .
·'
'··.··
_, '
,, . '
-de Finanças (audiência solicitada cm plcn_ário)
•
•I
. A matéria constante da Orde'm do Dia, nos térmos da aÚnca h
.' ' .. '
'' .
.do uri. 402 do Regimcn'to lillcrno, deve ser apreciada em scssilo' SC•
O ,SR .. PRESIDENTE. (Magalhães Pinto) '7 Nada
crctu, ,·- .
'
'·
· ·.·.:
. havendo que trátar, enécrro ú'prcscntcscssiio.' ..
'.·,•'
~

'

'

..

. . Solicitoaos.Srs.funclonârios as 'providências necessárias a-fim
de ser m~ntido o preccit_o regimental.

.

' '

'

'"'',•

'

~

·.·.,'· .·(·_._:

,.,_.:.

,··.,.;:. .'•·::~::.~
,_;

~'

'. i (Levama;,,.t aÚ.rsüo ~·' /8 horàs e 43 ÍÍili
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PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON G•ONÇAL~~S
'

,

•

'

•

~ •

··;' ~';': (, ·;, ; 1 :~ '' ~ '

.-,

.I

.Às 14 horas c 30 minutos, .acliam-se presentes os Srs..Senad~rcs: . ExércltÓ;, c) e aos dlplom~dos em Geograf!a'por e~ta
Adalberto Senu - Altevtr Leal..., EvandroCarreiru .~.José ·., :beleclm~ntos, estran_gelros similares de ensino supe. : . . . . .. . .
Lindoso- Catétte Pinheiro- Rcnatq Franco -.Alexandre Costa, rl:ar,.apos ,revalldaçao no Bras!!.
- Helvídio Nunes- Petrônio Portclla --. Mauro Bcnevidcs- Vir·
.. · . , ·
. . .. · · . . 1 . ,, :. . .
·
,
gllio Túvora- Agenor Maria- Dinurte Mariz-· Luiz Cava/cunte
. ·.·.o. art. 3.0 relaciona as .atlvldades .profissionais· dos
-Augusto Franco- Gilvan Rocha- Dirceu Cardoso -Itamar Geógrafos,:tals como.• çs reconhecimentos, estudos e.·
. Fmnco- Magalhães P,into _; Frunco Montara- Orestes Quércia pesquisas de <:ará ter fislco-geográflco, biogeográfico·
::.:. Bincditô Ferreir:i - Lázaro Barlioza ·,...: Evelúsià.Vieira _ Otair ·antropogeográflco. e., geoeconõmlco, .. necessárlos, ,entre
Becker- Daniel Krieger. · · ·
· ··
. ....
outros fins, à delimitação. e caracterização. de, regiões
com vistas ao plan~jamento e organlzação·físlco-espa.
ela!
e· à. "prospecçao, •em escala: nac!onal;~:reglonal. ou
:0 SR .. PRESIDENTE (Mugulhães Pinto)- A lista de presença
.ucusu o comparecimento de 26 Srs. Senadores; Have~do'número re- ~;~~. de,probl7mas.atlnentes, aos:recursos· naturals:ilo ·
"·~--·.·_,, ..' ,•,._.; -, ·. -~)·-_:'·?.~:,.·>·}:: ·-~:~:.:~· . ·,~_~J
,.'_:"1."-'_:~t_<'
.gimcntul, declaro aberta a sessão.
..
.
Estabelece,·•alnda, a _proposlçao··,que •aquelas. at!OSr. 1•-Secret(lrio procedi:rá ü leitura do.Expediente.
v!dades 'profisslonals--serao .. exercldas ,através .de ór~
' t: lido o seguinte
. '
.gãos• e· serviços. permanentes~ de i',pesqu!sas e·. estudos
Integrantes. :de entidades, .cientificas;, bem ,como1 me~
EXPEDIENTE
;· '. ~- .: .. · I
.diante prestação .de.serviços,ajustados para· a realização .de determinado estudó ou. pesquisa, de· Interesse
OFICIO
de .lnstltul_rões .:Públicas, ou "pár~li:ulares;. ou•. através
·de
prestaçao ,de. serviços .de <:arater :permanente;. sob·
Oo Sr. ·,,.scwc•llirlo da Crim~ra dos Depurados, e/lcalilillhalldo à
a· for!_lla d~· consultorla· ou'assess~rla; 'junto a•orgafi:-1'i,\·t1r1 t/(J St•múlo tmidgrafo't/o s~guime pro,if!to:' ·· .. :· :.
·'
.
nlzaçoes publicas ou privadas: •· · ... · ··• .· ·.. · :r.:.· · ·
I'ROJETO DE LEI DA CÂMARA N• si DE 1976 ·
· . · ·. netê~ínlna, . tlriairiierite,.' Q.ú~ a:: flsciaÍ!zaçãá do
·
··(N•447-B/75;nuCasn'deorigem}· · '.·· ·
· ·exercício da profissão de Geó'grafo será prestada p'elo
• , . • ,: '
,. , ,
• , ,
, • ,r
, • , ,
•
Altera o urt; li da Lei n• 605, de 5 de janeiro de 1949 ·Conselho'. Regional '·de. ·Engenharia; : Arqu!tetura e
Agronomia, .a quem ..Incumbe, ,ainda,. 11. atribuição .de
(redução dada pelo Decreto-Lei n• 86, de 1966), .
conceder ·o. ·registro· profissional ·.aos· portadores de
diploma" registrado no MEC.
· · .·
"
OCongresso Nacional decreta:.
'
·...
'
, "'
'
, .. ,·
,,•' '_ ··. •'1
>--' I'"••
;, '
. . Ao presente projeto foi. anexado; na· Câmarll ·dos
.· · Art: I• o art. 11 dutéi ~. 605, de 5 di:]anéiró d~ J949,p~ssan
Deputados, o de n.0 447/71, de .autoria do Deputado
viJlorur.com a seguinte redaçuo:' · . · ·
·· . · · · ·
Paulo Alberto que em Plenário. foi :Julgado: preju'•
·
dicado.
"Art. 11. São feriados nacionais os declarados em lei
federal ..
Segundo fomos Informados, existe, ainda em traParágrafo único, São feriados municipais aqueles decla·
mitação nas Comissões daquela Casa. do ·co'rigresso
rudos por lei municipal, de acordo com a tradiçuo local e em . o Projeto de Lel. n.• 479/75, do Deputado Sylv!o Ven~
· número não superior·u 4 (quatro); neste incluída ·a•Sexia-feira .turolll, com Idêntico objetlvo,
·
du Puixüo.r
Em. seu texto. original, ,o. Projeto .d·o Deputado
. Art. 2• Esiu Lei entrará ,em vigor nn. data d~ ;Ja,publicaçà,o, Edwaldo. Pinto era I berii mais' ·'abrangente e previa,
Inclusive, para. a execução das medidas propostas, a
r~vogudus as disposições em contrário,
,, .
..
··criação·
do ·Conselho· Federal ·de Geógrafos Profissio·
·
(il Com/.rsào de Collstlwiçiio e Justiça.) nais '(CFGPJ,
·com ·• sede'·no.••capltal: da.· República, e
·PARECERES
·os Conselhos. Regionais, cabendo ao• prlmelr·o.'dlfundir
·as; técnicas .de ·pesquisa 1e·· aplicação· das .. clên<:las geo1';\IH:n:UES ;<;1•s; 512,513 t:.514, llE 1976
graflcas,. bem ,como orientar, disciplinar . e fiscalizar
Sobre o Projeto de Lei da· Câmara n.• 76·; o .exercício .da. profissão, e .aos segundos, organizar e
de 1975 (n.0 1.339-C,19G8, na. Câmara dos Depu- manter o. registro profissional· dos geógrafos e fisca··
tados), que "disciplina. a profissão de Geógrafo, lizar o .exercício da profissão.· ·· · · ·
c dá outras providências". .
. . :. .
A proposição rol ampla e exaustivamente funda.mentada, tendo seu. autor. salientado que .ela .visa,
PARECER N. 0 512, DE 1976.
sobretudo; ·~a caracterizar, de. modo bastante explicito
Da Comissão de EdÚcação e· Cultura. ·
as atlvldades específicas dos geógrafos proflsslánàls, ·a
· · . · . . · ·, ·
estabelecer as·condlções do seu emprego em.ent!dades
R~lator: Sepador Itamar Franco.
públicas e privadas, a definir as' atribuições dos COn0 prlljeto. de lei em exame, de Iniciativa do Ilustre selhos que disciplinarão e fiscalizarão o exercício dessa·
Deputado Edwaldo Pinto, que o apresentou em 1968, profissão· e a· fixar outras normas, analogamente às
e que, em seu texto atual, consubstancia as medidas demais leis do mesmo gênero".
.· · .· · . · · .
propostas no Substitutivo da Comissão de Educaç·ão, '
E est.amos que esses objetlvos foram collmados.
c Cultura da Câmara dos Deputados, tem por objetlvo
dl..scipllnnr a profissão de geógrafo, cujo exercício só
Todavia, com a finalidade de "s!ntetlzat• enfoque
será. permitido: a) aos bacharéis em Geografia ou mais alto do assunto", "e tendo em vista o alto méern Geografia e História, formados pelas Faculdades rito da matéria", o seu Relator na Comissão de Edude J:<'Jlosof!a e pelos Institutos de Geoclênclas; b) aos cação e Cultura da Câmara, Deputado Nosser Almeida,
Engenheiros Geógrafos, f·ormados pelo Ministério do ofereceu emenda substltutiva, suprimindo a criação
I

; , ·.

~

~

-77dos .referidos; conselhos·. e subordinando o exerci c!o' da
atlvldade do geógrafo .ao· Conselho Regional de Enge"
nharla; Arqultetura e Agronomia (CREA).
· ·. ·Sobre· o· Projeto ·:vários :pronunciliurientos 'foram
expendldos, quer por sollcltação dos' órgãos técnicos,
quer.:. a titulo:. de ·.·colaboração; ·.tendo:. recebido, . ainda,
sugestões rdo':Departamcnto· !det.Geografla :'(DEGEO), ·
do r.mGE,~.e: contribulções'do:'rMlnlstério:. da Educação
e .Cultura e do DAS:P.
:.::::.::"'•:<: '''' ".;,:::.:'
,,,.para .éste,·últlmo :órgão,<,:~a:prop()slção está; p!enamente'ijustlflcada'pe!a,:exlstêncla, ,chá quase \:trinta
an:os, em·. nossas Unlversli:lades, :de, cursos ·:,superiores
de formação. de Geógrafos..Tentativas 'anteriores 'de
··regulamentação ·:prof!Sslónal 'de ·que :<participaram os.
órg~s:~lnte~~ssadós.::do.' :Pçder -:Executivo.: lião}é_hega:.
ram·:a·:bom::termo;·.Realrilente;'':parece:' que .·nao· .há
.por;;,.que, se,procrastlnar ·o: dlsclpllnamento ·:proflsslo. na!, ·que Interessa· não só ·aos ;dlreltos:ldaque!es,;que
se.- hab!Ut_am .. n~s cursos, ,s\lperl~res.. de .formação". pro~
flsslonal,', mas:. também: a .seus ;deveres. ·. e, obrigações
. ' para:com!a·socledade·e.o'desenvolvllriento'naclonal".
..... ·-.·· _,.,
' ... '"'
.
· ..->_,.·.\~:-... : .. ~-·-~-··- >. .,,,,._ •... :!
....·, .A,p~oposlção ,obj etive:. regulameritarr uma ,profissão
de nivel_superlor, que nao;pode;·ser.,confundlda;com
' ' ;_ .. ·",'

, ' • i, •,·.,,, .,.,·

,,'•·<1· '('•1;. '1

•., ,.

"·' •

''-

•i •l

~~~!~i~~~~ó ~~~$~á~n:s~~;~~:~~::!i:~~~~~:n~:~
1

,_.·. ·, .Aliás, .. até,_l937,;.eldstlu o . ,conselhol:Brasilelro', de.·
Geografia,. posteriormente trans!ormado·:·enr; Instituto
Brasileiro de,Geografla. :Por sua.vez, pela Lei n,0 _.5:878,
de. U'de' malo'de~197s;'as ·atribuições conferidas! à.: este
Instituto, em: decorrênclá· da 'aplicação do. art/41'•do
Decreto-Lei :n~'\. '. 243; de .28·2·67, "passaram .à-. compe.têncla geral :do::mGE.-.·~··'··'";T··:.·m..:: · ·, \ :i:;;,•,,:. . ,.':;-.~!
':._.,..,.,~l'tf":. ·.,I,~··:,.,_ ... '.{~ .~." :,,.;- ..,·.,, .......-._ ...._.,,.,
,.,.'':':•"1'·-~··,·.· ··. ·A essas falhas· apontadas;' entendemos,· alnda;"ne-.
. cessárla•l uma'"expliC!taÇãOTma!Or fdenalgunB; pontos
formais, e o .. ajustamento:.'do~.texto ·do.~projeto :aos
.atuai~;P11:~~~~~ 1 ,.~e l~.~,i~O,!Igê~,~_r~:''' .,,:,,,, c:·t i;; .
·:Por todos•· esses>motlvos,;, a :COmissão ·de ·Educação
.e_c~Itura,opln':,f~voravel~~ete 1 ,à., P.~~~t~, p~o,pos!·
çao,.nos termos,.da seguinte..
· . . .. .......... • . :
'f·'·

- .... -·.· .-:·.-~--f::.:·~A:-~:~,.r-~·-.cEC- :~ :·h·):,f···

.

1

....... ·- :·:; :.<

-.d.d;

S'~;,! ·~·-;:::;-(sUbstttUttVo)-·n ,l'!_,ní:·:' ~~-.:: :Z _

Ao PriiJetii ci~ Lêí'li~ 'i:Jà{ijir~'h.0''7a·.' 'de· i975':; :

: •; ' ·•· :·'obli~::isoJ)~~ ~'.'e:i~cl~~;·d;i;:'~fi~ão,cie ·
Geógrafo, cria os Consel))os Federal e Regionais
· '· ;: "' .de· ·Geografia;·: e' dá outras 1]irovldênclas. ·"

::. ··· 0' Congresso·:Naclonal' decreta:!,:;:... :. :;, ·1' ···

. · ' ··• >-·'

J

':c~rriii.ó~'I'' '' : ;~:':1

~

..

' L' : :_:. ·" .·

de :contrlbulr:parara;c!rcunscrição•·de falxes:de·:áreas :.· .:: ,,... :. ".,,,.,,,. •'·"'' .. r.:P.~,:~!~:· .,;·, . ;,,.; '·''·' -.,,. '·
.a;det~~!~~~~~.p~o,fl~l~~~' ,,. ;:,,.: , : ... ;:;; .:. . ·. .
Art.;.l·,o·;.Geógrafo:é:a deslgnação:proflsslonal,prl·
São, do, !lustre.: sociólogo patriclo,:c:Pe. :·Fernando vatlva dos habllltados ·conforme ;as. disposições da
Bastos, de Avlla, . em , sua ~·I;>equena .Enclclopéla de presente Lei; · "7 '· . ·' ··~,. :;;:, ;;_ :; ;;--;::x:.~.
:.:;ir'X, ,., ,,
Civlsmo";''estas.:oi)iirtilrias.palavras:;;,''ACOmArt. 2,0. o exercício da prof~sãô d~ Geógrafo so~ ..
panhando a·tendêncla·atualde'toda:s as'clênclas;no ínente''será'·permltldo:···, '··.·r.::''''·'.:"· .. • "
·
sentido .. de. não . se, llmltarem•, à.'!busca·.,deslnteressada
. . . . . . . . ..• "•::: ·.... ':!: 1::·::::.::: .· '· .•·:, r-;• '•'i' . ,
da verdade,:mas:de:se.colocarem . a.servlço do~homem;
I - aos Geógrafos, aos licenciados e aos bacha·
para melhorar os seus padrões. de vida, também -a réls'ein'·Geografla'ilu•em:'Geografla'·e:HJStór!a:·:pelas
Goografla'moderna' não· cuida·' apenas de' satisfazer .a Faculdades de FIIO:Sofla;··de Ciências 'e'' Letras· ou ··Ins"
uma justa curiosidade: de ·conhecer: e: compreender. :a titutos de Gooclênclas ,das ·,universidades: oficiais ou · ·
fac·e· da Terra. 'A~ Geografla.'·'dita'"aplicada"·'dedlca-se oficialmente. reco~!J:ecldas;~ •·· .. ::·.,
.... ·: -' ·,,. .. '· '·· •
lgualmente,a:colaborarnavalorlzação:da:terrae,doho- · ·, .,.·. ····"' ..,.,, .. .,_ ....... ·'·····--···'··>-'··•·'· 11 •• ,. ... " . . . . .1 , , •
mem e é sobretudo sob. esse aspecto··que· a'.·atlvldade ' ·II -·aos ·engenhelros··geógrafos,\.formados pelo
Ministério do Exército;·
· · ·
dos . .·geógrafos·profissionats·vem·sendo·cada:·vez·mais
.. ~- .. _. ·'v·'·.-.~:_, .....,_ . :.L·•;· .•..._.·~·:- · 1:~~-~:. ,:
:(' v
apreciada; É;·a!lás; bastante c!ara'a'lmportà.ric!a'i:lesta .::. •·:m ""'' aos'• portadores'• de :··diploma J:'de'. Geógrafo,
·. clêncla'·no 'planejamento.. Qúaisquer que· sejam· os ·e·m-:- exl_:ledldo. por. !estabelecimentos .estrangeiros -similares·
''preendlmentos _projetados; suas·: características t~r~o do. ensino superlor,.após reva.lldação. no,,Brasll, na ·
de· ser bem_ c_onhecldas·_ e·.·!ntepretadas. ·Da··Iocallzaçao for_.m.· a_. da leg!Bla_ ção_ ._em_·._,vlgor_._:. _ ·,,,_··i :. ,:",_ :.:_ • ,-·. ·_:,:,.,. ,
dependerá·o.sucesso;ou o,lnsucesso: do:que se. pretende , ., ,- :.: · ·" ...0 '·• · : ....... ·...:;;, :, .. ~. · · '-: .;,:.: ,, ./...' :·1·:; .:·;. '.
reallzar. , Ora,, o. geógrafo,.·pela sua: formação,' é, por : · ·· Art/'3, " p exercl~lo ·das tativldades :. pro.f1sslo~als
excelência, o·:,proflsslonal.· que.., está , constantemente de 'Geógrafo·: só ·'será }p~rmltldo •Caos;'-portadores: 'de
preocupado com as causas ..e: as ·conseqüências da loca· carteira· profissional'. e~edlda pel?: COnselho;Federal
Jlzação.dos fenõmenos.sobre a ,Terra. . . . . . , .
de Geografia ou 'pelos Conselhos· Regionais· de ·Geo·
' ' : o:,pr~j ~to\ e:Siâ; iss!~, s~fl61~~temerite j~stlflcado; grafia,: criados na:: ~-~~s.~~t~; ;~~~:,
i;) t.
,
do· ponto de,vlsta·:de.seu.:mérlto.. :'·· ,, •.. , ': .: ,._ ..,
' · '•.: .• ·.; :.::;;r ... 'c'APriüiô,ii'i;:,_:~::, ..
1
. Em a!gÚnS,de seus;;pontô.s:•mals,..lmportantes, po~ . . , .... -Do Exercíclo,ProfÍSSiorid. i_. ; :.' ' ·.
rém, ·cómo ,no, concernente :às atribuições. que. :devem
· .... ·. o.
•
. ·.
.. ·
· • • • r.,
'
tocar. ao· geógrafo,:,julgamo-Io ,pouco.:abrangente, ,.ao
. Art.' 4.~· !!::' aa competência' do? Geógrafo~ o··exer~
deixar de.lnclulr no .elenco· das. competências algumas ciclo ''das 'seguintes atlvldades 'e''funções-' a: cargo· da
'que, por'sua . relevâncla; não',podlam ser omtldas ..;. . . União, dos Estados, dos Terrltórlos•e•'dos'·•Munlclplos,
: ... :Pór seu turno; ó'projetO; em~s'úà :~tüat ~~dação, dpasart'lecnutlaldraes'd.e.s. ,,autárquicas' ou .. ,de:economla,,m!sta e
dada ,pelo,Substltutlvo ..:da..:Comlssão.:de,·Educação.e
.......... , .... , ,: 'r'..• ' '·! ' . .! ..; . .
....·~ ..;I, I~.
Cultura .da.. Câmara ,Incorreu;, no.,nosso .. entender;· em
I '.:.;;; ·reconheclmen tos, levantamentos, ·estudos ·e
grave erro, ao suprimir os ,conselhos .Federal e Re· pesquisas de caráter flslco~geográflco: biogeográfico;
glonals. de Geógrafo;· outorgando :ao· CREA'.'a ·compe- antropogeográflco .e geoeconõmlco e as reallzadas nos
têncla para . flscallzar · o "exerclclo ·da • profissão:. De campos gerais; e ·:especiais da: Geografia;. que se flza- .
fato, ·este, órgão já.tem, pelo Decreto·n.0 '23.569,:de rem necessários: , , .. ,, .. ,.;. ,;·,.
. ,
·'.
11•12~33; múltiplas el complexas atribuições no campo
"a) ·na dellmltação ·e caracterização de: regiões e.
da atuação das profissões de Engenheiro; Arqulteto e sub-reglões geográficas naturais .·e··zonas ·geoeconôml•
Agrônomo, nada justificando a extensão de sua atua· 1 j
ção em· áreas de poucas conexões ·e afinidades prof!s- cns •para f1ns -de .. Pane
amento 'e' organização· tisico'..
slonals,.para o:flm de flscallzar-lhes o exerclclo. Aliás, espacial; ' · .. •· · · ': '· ·· · :.... ·.:: · · <' ,_,.;·
tal providência. contraria a praxe Invariavelmente
b) no equacionamento ~ soluÇão,~' em 'escala· ~~~
adotada nas várias leis regulamentadoras de profissões clona!,. regional ou·: local, de problemas atinentes aos
de nlvel superior, de se criarem ditos Conselhos.
recursos naturais do ·:Pais;
~·

:··r
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-78" c):na.: interpretação das· condições hidrológicas
•das ::bacias ·fluviais;.,_:·:··:·. ·. '.
· ·.. ·· · ··.:- ,:
;•!..- .
-c· ...: ..
··:· !'r·.· ·,_ ··.• ,
· ·: '.'d) no· zoneamento ·,geo-huma.no com ,vistas· aos
planej~~e~tos. geral·,e; r~gion~l;. ,.• .. ,.. ;
• · ". e)· na. elaboração eiexecução cle.planos e de legls;lação· a.tlhentes à estrutura agrárla,,com .'.base na ·.di' verslfleação ~glonal dos sistemas de •. uso da .terra;
. : :. i): na. :pe;;quisa. d~ •. m~réa.'dós .eilil~J:éâmÍ:llo :cómer.clat em: escala. .regional e:lnter-reglonal; . · : .. •· ''.
.
·•' ,.
.,
. ' . ·. . I
.-'
g) na. caracterização ecológica e ·etológica.• da.·pa.l·sagem:·geográflca. e /problemas :conexos; c.:: : ·. ,.· ·'
_,: ..... IÍ)' nii polítfca. de·:: póvoiml!ntO; ~ nifgraÇã.o' lntema,
imigração· e. colonl~ação de ·regiões novas· ou de reva~
lorização de r~giõe~ de: velho povoamento;
. ·
i) no estudo flslco-culturàl dos setores geoeconómicos:destlna.do.ao
planejamento da produção;.
.• < . ' ._., ·,.
/2 ...... ';_ ;;.-.. ·. ' .. ' ;·: ·. ...• : . ·•::'•. ') ·,
.
j) na. diversificação regional da política. educacional e·.sanltárla.;''i>• .,·; ,:'- :.:.. , ,.., ' ..- : ',)'.,, :..• ,• .·' ·~··:
"
·
k) .na. pla.nlflcação.dos slstemas;lndustrla.ls regionais e na. localização ,de ,suas:, unldades;.d~..Produção;
I)· na· estruturação o1t:reestruturação. dos siStemas
de circulação;
- · ·· ··· · · · - '
. m) no estudo e''plánêf~merito das bases flslcas e
, geoeconõmlcas :elos núcleos urbanos e<rurals; •:. ·
. ' n) no 'àproveitamento, ciésenvolvttiiento e ..Preservação elos recursos naturais;
· · · ' .. · .. ·
',é;~-

•:-·;·,.

, ._-,,

..~-"

.'! '·

<

i'.·,' ,• ;
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Inclusive no· exercício ele· suas' funções éontra.-

Lei~

tuals; '• .

~~,

j

~

,)

~-,,

,": ' ,

Ó>·ti~.l~vant~m~ri~ e m~peain~nt6:destl~~do. 11.
solução dos' problemas regionais;. · .·. . . . . . ..
,·. p) ria·caracteri~áção quantitativa~- estrutura.l.daS
populações'. e das forças de trabalho;
.· . .:;.. ··. ·. '
q) na.. planificação dê .obras ~úbllcasi: ' ·' ·
r) na. divisão administrativa ·d~ União, elos ESta~
dos, dos Territórios e: dos Municípios; ··
·
II - a organização de congie.Ss~~; C<ÍnússÕes,
minários, simpósios e •outros tipos cle,.reuniões; destlnaàos ao ·estudo e divulgação da:Geografla. : ·' .. ·
' · Art. 5.0 . As atlvlda.des profissionaiS do Gl!õii-a.fo,
tanto as de Investigação cientificá, como as· destinadas .. à .elaboração e Implantação da ·,politica ·.social,
ecoriõiÍllca, e .aclmln!Stratlva. ,de .órgã·os .públicos. ou .as
que servirem. de··apolo· às iniciativas .ele natureza. privada., exerce-se~ão através ele: ·. ;
, , _
a) .órgãos ou servlçós ele pesqulsas.'e···estuclóS, ln~
tegrantes de entidades científicas, culturais, económicas ou administrativas; •
. ..
b) prestação ele sel'VIços ajusta.dos·parà. a realização de determinado estudo. ou pesquisa; ele Interesse
de InstituiÇões públicas. ou . particulares, inclusive. perícias e arbitramentos;
. ..
.,
c) prestação de serviços de caráter· permanente
ou temporário, sob a·forma ele consultaria ou a.ssessora.menlío, a órgãos públicos ou entidades privadas.

se-

· .CAPiTULO
III . .
.
Dos ·Conselhos :Federal e Region:Lis
de Geografia
Art. 6,0 A fiscalização do exerclclo. da profissão
de Geógrafo será efetuada pelo Conselho Federal de
Geografia., com sede na. Capital. da. República, e pelos
Conselhos Regionais de Geografia., com sede nas Capitais dos Estados e dos Territórios.
·
Parágrafo único, A flsca.Jjzàção ele que trata este
artigo abrange as pesso.as referidas no art. 2.0 desta

: .,:-•. ~ •.. t· ..:
; ,,-·: .. J,··,:::;>.
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.... Art, _ compete, também,' ·ao.· Conselho Feder:;.!
: ·de··Geogra.flil.'·' ..... • ·· ·· · .... . ...
,. '· •... :
.. ,:'·~·· ;,_,·. ,..'.:,":_.,_·:.::··:·:·,,;,; .. '.·"·:·.~.·-·~,···~r~;-: :·~;~:,i ·:·:: ..· ,,: .: ·:-_,::,·;,.,·,
· · ..,.,I,-,-, orientar,, supervlslonar.;e.:.dlsclpllna.r as·,atl~
.vidades·da :proflssão;·do;Geógrafo •em: todo:. o.•território
, nacional; dlreta.mente;;ou::através.;dos .Conselhos:Re:
glp,nals.,de, geog~a.fla; :.,;;. ;,~;Jt';;,r;g ~.;.·:J.:?c:•.r;l~:;;, ''
· ,;,[:ir·~ ditülldir 1â.s mOdernas 'técnicas 'de 'pesquisas
e· aplicações das. clêncla.s·,geográf!ca.s;: ·e-rempenhar"se
~~~~.--~~u~. ,.-~~~~e-~~,~.?~?:~;.·/~.~;·. i. t·: :-:;.~:'~~:~;::i?!\/<-:;. }~~-,:::-':~/~:~r!,:::~·-. ~)~~: ~. ~~; - ~:
.,. ;m :~.promover, ·ac,apllcaçao,',.dos:.. conheclnientos
·geográficos. :nos;; trabalhos.:: de , J!lanej 11.mento1 1em.: que
.s~. !I:z.~renj, ~ne~~~~~_s;.o.!l.i~.~e.l.~.L,e.liS.~i.~n~~9!m?.':ltCS.;
'~.'IV.~· elaborar :o; Réglmentolinterrio'do ,Corisellio
·Federalr:de:.Geografla·
"'i·: ... l('· ',.:.r; .. "'.'~'I";Jr:.,·, ·:(fi.• ··' '·'·
: .•-. ·-, 1 _ .- . _.... ~•,:r:.'J·" .. , ,.. ,..
~· 1 .;.~;~_~ip·;..;- . .;;-...,:·~-:~;:: · ::'/.·::;·· · .n.r,··,-: .1;·!./.'~'l' -~,·!·- ·:~.v: ~:.organizar: os, conselho~: Reglonals;''fiXJr;.lhes ·
as composições e.clrcunscre.ver-lhes .a.jurLi!dlçao,prov!Bórla e definitiva;· , ~~ i.:: 'r:,,.,,- , : . : :·· c, , , •
· .·,,.VJ:,.:;.;aprovar'd~<R.eiílineiitô.s;Irit~mós'·:dosrcon
selhos:.Reilionais
. . de.·. Geog~afla;i.:.:·•;
}': ':, "-'::,:.. ;:.·.,·:\;~ · .~· ::'.
t,.:•J. ,:"~'• '•' '~~·"1~ '•~!••·
"····~ .!._;'"•' '' ~~ ' "f ',•·.' ',~· • .~·. ;-,· '"'
·· :: ·...VU --.:.julgar;,': em·· .últlma:l.lnstâncla,,•,os ,. recursos
,fnterpostos:.nos Conselllos:~egionals •de .·Geografia; :.;;
·· 'VIIÍ. :.;.;;· re8olvér 'as .qu'estões''iinéaiÍíl.nh'~C!â:s~i>eios
co~~~·~.· ·.~~~-~}.: .:~~;:.~;-';:~::.~::; (}~.!:.;.~.~-:~::~~::,~~;,t,::~;·~ ~-; ~~;.· ~:-'~:~:í~·\:, · ,·.:.~ )~ ,
IX>::_, exj)edlr>resoluções •clestlnàdaà 'à ;fiel 'Inter'":'': :.. ·.:.·.
pretação .e'execuçãO,desta:'Lel" :..
\)j, ...

I- ,,. • ,,· • ' ' ,,,,:,- :, ·'• ,._ I

/

», •::; ,:,.,,

1 ; 1 '•;1.' •,

0

.

'. -~. • -· ,·,_.-·__ ·:_··:·:. (... ·:..·:···.···· ·.·•.'·'···::,,~,!.;:·:l.~.:::~:. ~·..'.:.·l1.·;-t· ."'·'1'~·+·_.'.:·.• ~·'0'·-·

''.··.X ;.;..; de!Uiera.r,soJ:ire 'qúestõe8·referentes·ao''exer:.
ciclo •· das a.tlvldades afins -'às'· do'·aeógrafo ;'~ · "'·: '· ·:·1
·' ·;_;-:•' :,:.:.., .:( )-;•···•.: ,•,'!.'·,,;. ~·~.--': .• ;'-:"~';;,,.., .:·.~t;;-.::..,.:;::.:..·:-".' ',:.~ .. :\':_,
.. ·.•. XI.'"":" convocar,.perlodlca.mente ,reunloes de... conselhelros, .federais.· .e , regionais., para .. flx:u. dlr~trlzes
sobre assunto delnteresse.da.proflssão;,., . ., , ·, ,
~·elaborar ~'êócÍÍg~ d~ DoontorOgla:do Geógr~o~>:--:·.-, . _._:J; __· ::···-_i·.·.·.:.:·-·.,·:--·._.:,·:_.
--'·:f'····~:·.:':~:_ . :<:'. J. ''·....:··,;·:··
, : '. Parágrafo.,tlnlco,. ·~·.quêstÕes' atlrientês, àS, atiVI~
da.des. a.flns . . com .,as ;outras.,protlssóes,,.,referldas·.no
Item X, ·serão. resolvidaS ·atrayés ,::de entendimentos
com. os .órgãos é:uretores, dessas .profissões•..: .. ·.· ..... ·
• ·': .Art.~ 8.0 lO COnselhociFederaF'de''Geogratta;:·e:·IÍB
Conselhos; Regionais, de"cGeogra.tiS:.· serão · ps "órgãos
consultivos: dos• poderes plibllcos;',eni'todos,. os ·.assuntos
relacionados· .à"proflssão·
de· Geógra.fo:::•"•i ,: ' ...,. '·'" ·
. . . . . . , , ; -:··,•J·.''J,': .l·.~"'~'.•"'';·,;~_;'.'·.< ;>'.''/':.·'~,_·,:'".~'';,;.
· Art. 9.0 Os· Conselhos .Instituídos. nesta.•Lel sao
dotados:' de personalidade 'jurídica :de:,dlrelto público,
com autonomia.·: administrativa e···flnancelra..' ·· •.-. ...-: :· ·
. .Art: 10 ;· o .ccinselho'<Fêéierar de Geografia térá,
no Distrito Federal, as atribuições correspondentes'às
C:os COnselhos Regi?na.ls nosiEstados :e Territórios.:
. Art. 11. ·. Os•Conselliàs ·~e' GéÔg~~Úá' crlad~ pO~
esta Lei serão constltuldos de lirasl!elros natos ou naturalizados em pleno 'gozo de'' seus dlreltos'clvls; cujos
diplomas: profissionais :o estejam· registrados 'de .acordo
com a· leg!Slação em vigor e as Cl!Bposlçõe., desta I,el·
.Art. 12. · .Aos Conselhos Rerào~als, ele· Geografia.
·lncuml:!e proceder à qualificação. como ·Geógrafo. dos
que·.preencherem as. condições -estabelecidas. nesta
Lei, bem como fiscalizar o exercício da .ativlda.de profissional dos Geógrafos sujeitos à sua. .Jurisdição.
Ai-t. lS. O· conselho ·Federal de Geografia· compor-se-á de um presidente, um vlce-pres!dente, um
secretário-geral, um. tesoureiro e cinco conselheiros,
eleitos para mandatos· de 3 (três). anos, em reunião
dos delegados dos COnselhos Regionais, por escrutlnlo
secreto e maioria. absoluta de· votos. realizando-se
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tantos 'escrutínios- quantos se' !lzerem necessários à..
obtenção'desse,quorum;'·
''-'·.'···· · .,, ._,_......
,,,_. , .. -;:., ,,, ,. , ''"'--~''·'··· , . , <• '.·.::· , ... 1 ,,, , . 1, ""'•·· .,.,,.,.
. _§ 1~ 0 -~Na·-mesma•-reunlã0 1 e·-pela .forma- previs'ta
neste· artlgo:serão. eleitos· clnco'suplentes ,'para o·•conselho 'Federal. .,,.. i " , · ' · .' ~ .·:·•' , .... ,,;, '·''·· .; .. ., ........
·). ·-~ • . .

.

;•

.....

,.,}~

,··-':~,.·' .,_

.·. /.,

2.° Cada conselho Regional terã direltô à. até
três .·delegados·, à,·.!·reunlão,lprevlsta '.neste.'artlgo,!, !~ . ·
§

w.u:L;1:. ,.;rü:!':.c~.~-;) ·~·,,,,,.,,-:b!~ : ." ·~·l.r~::i.:.;l'3;·.~\·")~d;.k·. :: :.r;..~~-~:;iL

... ·:ih3.~'j0s:mandatos;dos membros-do.COnselho.Fe· deralr;serao;·_exercldos;.antítuloihonoríflco;:,•.•::•:J· •:.:.::;.,;''.!

~:. :,.:~~·Â~:~::~:~~r:;~:,_:-~Çk--~:C~,~~lli~·~:;:_~~i~~i·~~~b_:~;:de·~--ri·~g~~ft~·.

'

'

:

;,"_,_:.,,-.·.

l(atlvlda'de_p··~Õflssl_onal em 'otttro'_. .Es"ta'"do:o· u·T··e·r·r't't''órlo,· ·..
·
em_ caráte_:, permanente, as..~lm ·cntendldo.'"o
·exercício:·
da,proflssao por.·II!.als:de 90'(novcnta l dias; •éiobrlgado'· .·
a· requerer lnscrlçao· secundárla·,no CJ•tadro.· respectivo'
ou,,;Para"-ele:.transferlr-se
.•.... ,. ·· , ... · :,
,..,.,,,,
.·.·.:1._,.1·~--:.,·.•.:.-.,,1.'.·~-,_.~··~· .. ·.•.•...• ·.--··;.,,._.::·:f::·. ;_·_·.·.·· . jt·,.,'•. ·.···,, __,.-·'!'.,'

i

1

...

..

j,

'''':Art: 2~r''\Os'; co_nselhos;'Fecicrlll~~(~ Reglori~ls ;~~ · .
(Jeogra!la· .. só -•poderqo '.deliberar :'con~ :'r. p~e-~engalf(la maioria ··absoluta. de' seus· membros.·' , · ·- J·-:1-'~-~rN-:.""~ :
· :• ' " ·
j, ,,,_.::-:;:.,;/,·,:(· · ;:;,,;.).: , _:· · o;,·;,..,., '
. :·, :1:;;
, ,.,-, 'CAP1TULO'riv;.,.,; ... r::-,,:, ;.. ·;;;;:h:•~

. .-

. -no_-.P~t~i~Sriiri,.;·. ·~-:, . ·r·:~'- -·-... :·.i)'ú_!t~

...

i

..

"-~

... ,

:'
seraO;C·OnstltU!dOS;de·,sels,membros,,no mínimo, ,e .de . : ·.;;;,f':" ,.;;,:,•.,:.[';!,"} ..·:ulliJ,·'):: :::, '.~·,;;r;::•:r; ,; .. ;ti, · 'r.,: • '·.
· doze," ·.no,,•. máximo·;'•'' eleitos 'por''' escrutínio: secrétci · e · >'.1 ·,-Art. :24 ''· Coristltút:rendá:-do· ·conselho' Federal ;de
malorla .. ~bsolutà;.~de;'votosi~·em assemblélà''geral.dos G;eogr~.fla:t·:l•.. •:, ::<.;.-;;,.;,· ''í. , ::i , '
,,.
ge~~~fos ,p,as;1 resp,ectlyas: ~~~~~ ;? ;.~ul\i '7~~~~~!ll i~m
.a) :dCiai;'ões e',;legados .: .:· • ·· ": ' :
.
. P.~.•. ~~~g?~~,,,de,~~ll~idl~e~to8·•::r_:; ''i '. ·:-:::,.,··-::._,·r.:_' ."·.~tv:< · :''· -'-'b)l•súbveni;õ'es;•;·;: ' . ,.,:,_,,: ,:, ·.;;;:• ' ' · .-.• · •',
' ..:~,.Árt;:1 15'5:.!/0'voto"'if obrlgatOrlo;· salvo 'rios: ca.sOs'i'de .. : .•· ;·, ;;,,.;,> ,: ;.. "' .•• ~'1';. ' , .. ; . ,. '.· ;.;;~;:, .. ; ';,'',•; ,,,,_;: .: ::.:.:'.
impeclllnento::.()U·":justa:'causa··~econhecld_os:pelo ;Pre;;: '' .,.c);;um ,quinto-da.._renda :bruta ·de ,.cada .conselho
s. lden_ t, e ··dos·_.respectlyos
Regl~nal; ·excetuada
· ·: · · - ·a· proveniente
· · · · ide
· 'legados
...... r "e sub~
· . ,
. conselhos.·.'·'· .·.· .•. ,'·' · . _..... · .· ·~. '•.' '.•.•·.··· . ··· . vençoes.
(:f·::.·.:.r:.~--~::_.·.p.:·.l:~:.~·:r·f-i.'~Y!_:·: .:",.·,~: ..... ·, . ·.~~·~::;\r··-~.1. ·)·;:_ .''-'_·,,·~_:_'_.'..!'.::...~-~-..
, .• ,......
. ·,
·~-~:.
,,,,.,.: .. ~--, ,
~:
;. . , .
· .·.'''':Art;&16:~loOs'membros•dos~Conselhoi{Reglonáls de
Art. 25\ Constitui renda dos Conselhos Regionais
Geograf!a::e _seus• suplentes 'sãcf'eleltos:.por :três "anos
de Geografia:
: ', ... : .: ", ",
,
·seus mandatos•exercldos>a'título·honoríflco'e conside:
rados ser.vlços"relevantes;:'" ,,. ···•.o: ·.,_,, 'c-.:._..,,•·:·;.·
·.~.:--;a).:doações .. é.Jegados;,..
... ; .. ,;,
···,·.:.:
.
·_.-;~ . -=~.··.,:·: ·- ,_ · \ .~-~... •
. ·· :<...... _: .':~_,.... _. _ ·. ··:~_,_,;;:;·:::·
· .-;:.:>:b>:~:s·~l:ivença·es;·.:.~·:.:"'·:: _ .;
·.:
:·~:-~·~;:
-..:,_;Art.,17.<·0s,,presldentes .de .. cada. Conselho .terão
.... · · '""''"' · ··· "·· · · · '· · · · · ·,, · ·
apenas·voto'de'qualldade: ";· ,, -:-· :··:
·:· '
.. c) quatro quliitos diÍs multas aplicadas;
..
· . ::'::'~'•: ,~,., ·.:·;:.:- ::'?•'' :'. ;~ ·' ·.,
;:cÍ>::qti';tf~.ci~i;;{i~ ó~ ;~;~~~~i:lií1:;·re~o!hld~;, ;•. -~
· "·,'',:Art.lS.':·.·:A ;responsabllldad(;admlrilstratlva·;:do . ·.· · .:e>'quatro :·qúlntas 'dll>.taxa''de_:·.reglstro· faculta· t.l.v.o_. ,,
Conselho·.~Federal' •.de · Geografla"recal ··sobre :seu .. pre~
sldente; lncluslve.para' o 'efelto',de:prestação de contas' de-,qualquer. contrato,,.parecer, ou. documento ·pro !Is, " :Art;;l9;.,, São .atrlbttlções :dos~'coÍlselhos Réglonal; slonal a. ser ·-:fixada'.. ,rio. RegimentO: Interno: .. , :.· '' ·: :
de!Geograf!a: ·•:::·..-·.·,,
!
· .,_<·.:.,· ·
.,._, .·.; ''"·
·
:·:,,,,~, ,,,•·, .. ,._,, ·
·•:' · · ·,., · ·

· · .. . ,

,

-~

1

>. : ·: · ·. · .\ :..' :: ·· · .

. ,,.. ...

..

,

.,

. .

.

.

. ·.

....

, '·I ::2' fli~íJI~àr 1'o exerêl~io :das aii~IdadeS; ~rofl~~
slona!s ,d·OS geógrafOS sujeitos. a sua· jurisdição, .bem
como;ipunlr.:os :seus :·lnfratores;: cabendo-lhe, ,;ainda.·representar :c às:: autoridades c. competentes .acerca•: de.
fatos •que• forem -apurados e cuja: declsão,,não :seja de
sua. alçad__a;: ,. , . .- .' ·:,:_ •.. _.: :_,, · .. , •.•• ::, • , • ;; 'i.
1
. ·
.
,
, . II - aplicar IsanÇões. dl~clpllriares, estab~l~i:'idàs
nesta,Lei···. ,_,,,,, . '/··.·· ···.>·, • ··
.; ,,,,, ... :.· ·
:.::!Ii.'' ~d~gah1~ir: ~~k~tér 'o ,r~g~~~~Õ.pr~!Í.SsiónÚ.,
dos Geóg' rafos; · · · ·
· ·
· ·
·
'
,.• :,., · ,. ··· · ·"' ,,. ·, '··· ,,_ ..,._,,,
· -~)V '''" elc]leitír~:ás' carteirn.S protlsslori~ls·
·~ .·

· ·--~;. _.;~:_-,:·-';.'t.ÇAP!T_~~-.\-Y~<'.:J!.:-~~-·,., ,... : . . :·.·:·~i,·;

•. , ,_, , , ,,, nDas .Anuidàdes .e,,Taxas.
,, ,
.. ".é< iArt.',_' 2G/".'.O.-~G. e_._ó'gra_ f(li)p· ar_a:po_der 'exerce_r,á:p·ro~~
fls suo é-· obrigado a'.' se· Inscrever. no.' COnselho·• a:' cuja'
jurisdição estiver 'sujeito e'·mürilr-se'·da'Cartelra··Pro-' .
flsslol'lal;:aevendo:•recolner-uma·,anuldade: ao ·respec-é
tlvo 'Conselho·::até'' o'~dla"31:·'de' março1de ·cada •anoi ·
acrrsclda~.de 20%.;quando ;o. pagamento . for:;efetuado
fora:,.desse.prazo,,.,·.,.,..,_ .... ' .. :. 'J·,··
,. ;, "''~'''•
.·.· ... '~rt.
~ os•:êariselÍi~; F~dimil· !tegl~~a~·:,~~ .
G~ografla··pode_rão•':cobr.arEtaxài:'Pela•'·:expedl;ão··:ou<
substltulção'da'cCartelra·•proflsslonal;·:,a•qual;<alémlde
servlr,;como, documento da profLssão;;te'rá valo~Jegal
" .......... -:-• ,., ·, .. ,r .. :·.. ··.. ·.: · ·· .,., ' .. · '·· ·..'. ·:· ' ' ':, · de. Cartelra•,de~Identldade ..em;,todo o/I'errltôrlo,,Na-,
.v.,;,;,. icontratar. pes~oal• 'lldmlnlstratlvol·necessurici clo:1al. .... . , ····"·
,.. . , · -:;., ., .. ,; .; ... , _,,,, , , .
no funcl-cnamento:•do•.conselho;_: ·.. : ,.·.,.:;· ... , ... ;: ,,,
· · .. ,,,.,. ,, · ··· · ·
:,,,, Art., 28 ;/ iAs~ taxas,.. anuldades,,ou;quàlsquer1 emo~
· :'n·::;.:.:r~olver'as· questões de ·ordem e'as 'repre~. lument'.ls _autorizados por esta Lei, serão .arbitrados..
s~ntações ·ncrrca 'dos' servlçps de registro. J! das infra~
pelo .Conselho :Federal , de. Geografia, , bem. como as·.
çoes dest::vLel, :bem- assim •decidir• sobre' ·as:'mesmas; provenientes 'de renovação de'lriscrlção' e· déapl!cação
com '-recursos para: o :con8elho• Federal •de. Geografia;·. de. ·multas, •;; -:.:·:-' ;....; ,,,_, ,••, ,,,; ., "'' .,,,;.-,•:·, :.. :•.: .. : -:'·: .
1
d·~~~~a:~ '· ctéleg~d~~c'1~'it6; .. p~râ f· es~alh~
~·:· SAP~~u~? ·~T' "~i · '. .:. : •• ~' ,;;t'~~~
dos membros. do Conselho·Federal;. :: · · . ,:·.·· ,,·
, .i: .. , ... ,.,Das-Penalidades., , . ,·· .. ·. . . ;·..~,;,
. ' '\i!II :.:_ eiabci~ar o~~eu Reglm~n:to Interno, Sllbme:.'
Art. :?.9. ·A competênct~lpo.'rà:~pllcâi: penalidádes
tendo-o 'à aprovação :do Conselho' .Federal. de Geo- aos Geógrafvs :cabe exclusivamente ao Conselho Resrafla:
,
· · .
~lonnl em C!\te esteja Inscrito aJJ tempo do. fato passível de punição. .
·
· ~ ·· ·
, ·Art. 20. A responsabilidade administrativa ·de
· ··•"•1 ·.,·, '· •· ••·• · • · • ·' .. ' '" · · .·. · ·
cnda,Con.selho Regional de Geografia cabe ao. respec· Parágrafo ú'itlco.' A'Jürtsdlçãó 'disciplinar estnbe~.
tlvo.·presldente; .Inclusive . a prestação :'de .contns, pe~ leclda negte::artlgo: .não 'derroga·. a-·jurLsdlção:'comum,
rante o COnselho Federal de Geografia. . .· . :.. ~:., quando o fato ·.constltu!Fcrlme punido' em :lei:-''
·
Art·. 21. o exercício· de cargo de _Conselheiro
· 'Art. SO.• -São·penas:dtsclpllnares apllcávets'pelos
Regional é Incompatível com o de membro do. conse- Con~.el~os·~eglo~als:·-: · · .·· :•. :.. ',' '· : .:'·• .. ·•.~:~•.;
lho. Federal. , ,
. ... .
. ,,
·. ·a) advertêrichi."confldenélal;· em ·,aviso ,reservado;';
Art. '22: o Gciógràfo que, Inscrito' no Conselho
b) cen~ura: con'fldimclnl, em' aviso rese;,ado;' ::·.:
Regional de um Estado ou Território, desejar exercer
c) censura pública, em publicação oflclâl; · • '· ·

.'.,.vi'! _.: .:

27>
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-80: ,.,A,-emenda subs_tltut!va ,.este~de-se, •fl0]:,34 ,aJ:tlgos,
· -• ... dl...suspensão .do.·exerciclo_ profiBBional pelo:perio.. do;1,de :até
3 ·(três). meses: ....::--·,.·:
.. ··.: :;":.,:··. ..:·:_
-~ . · ; ·:
e em 'nenhum deles·. encontrel;,yicl!), a,. 1apontar; 1 no.
..
.,,., ...
· • •••
·
que
tange à. sua. constitucionalidade e jurldlcldade.:
.·
<;t·..<e> .-.cassação do •-exercício: profissional, ,ad.•referen'·
• .. _.~" ,,:, . "'T''· ,.1 ;f•"''1'• - \'I;';·; 1: · '.. ;' 1; . ~':~; !"1-'\i'j ,•,:~. .i:-1 ,.:, .'~-~
'.1\- ;n ' . 1 '' 'o.·,; ,: ....". ~
clllm, do.' Conselho .Federal:.d~:.Geografla;<•; ., ·. ,., .·•/' ;; . . ·:::,·'·No :âmbltÓ-·désta:càmlssão, .não :há: obstáculo ,à
!''" ' •\-" .
. . ~. 1.0 Em· matéria dlsclpllnar;,o':conselho "Reglo~ . tramltação'do 'Projeto.: -~ ..: ·:- ·· .,;.,; .i.:•>:,fr·•P,;
· . ·: l)al .de_,, Geografla,_,decldl!á;; de,\ofíciOJf' Oufl;.em::,·con" ·dz~~:~é~~; ~0.~·~,;;;;d;.:'··;~r-.:.~;!·r~::.r;;;,1l;;;~n\:;: -1 ';~·:-.: ~··
'"seqüêncla.cde,,representaçao,,de·,·qualqu_er•;,membr.o.o.do :,. ·'·• 'Sala•! das' ~,Comlssões;I·J~l i.l'de)~março;iide[l'1976.:\'-'
·Conselho. ~_·: ~ ._ . ::··. ,·_···:-=--~~-~-':á: ;:.;: . ;::_'.'f'._ -,_:;f)''t~·:'~:~;~-~:-·, ···-~-~-;X.·;~;~
Acc!oly .·Filho;·· Presidente.~ •.Nelson Carneiro, ·Relator
· ;. ó.o, ..A décli!ãô:do· consélho,será.:senipre pr~~ .;..;.Josél:Lindosoi'-(Direeut Cardoso:;;;.;;;iLeitel,Chaves :..:..
cedida de audiência: do.:acusado•. ao,qual, será. dada · Heitor.:. Dias·,· ...;;1 Helvidio t:Nunes ~-;.:,: í!. Henrlque':·delôLá
Roeque~· . . :~·- :-::~·.~-~~;:::·· ...:·:.: . .:.:h,. _.~:··'! ·-. ·?·;·· ._. .,····:·;· . . . ·. ::. ·-~: ·-· . .~ ·.' -~ ~ ··-·-.
ampla oportunidade-de' defes.a; ;; . ;.,::.::·:·:·'"'' · '· , ..
··;•, · · '.'... i ,.r-;.,.•.,,.,_ .. ~.- ~~(1-õ\l)~~-.. -~·.... Ji-#''-'-~l!,,t '·' .,_,._.,,,.
;<tr;:,;w~•i:f'·•:·,,·ipARECERíN,0 '514:~DE 1 1976 • .I: I .:h.tl ..
§ '3.0 De. qualquer . penalidade. apllcada ,caberá
~;R;· w-. ~.o'tr~.tf!-i--t"t'.\ ;"' t~.,,:~ '.í·.)·~,;"t.\Wrtl' ';llftt·~;_~·ii'J:•!.":•!.í'""·~t.··~r.: J::- ;!~~~"~.·: (:Ú~~-':;r.
recurso~:~no::;prazo·•',de.-!'30-f•(trlnta)'} dlas;·,•contados'. da · ,, , :,• ;:. '"'i ,,Da,',Colllissao,_de . Leglslaçao,ls~~.l:a~ ,; 1 ,,;': ;,é,<•j.1.
1
ciência, •para •o ·Conselho;· Federal; 'com :efeito: suspen.: c!,_(_,,;,~~/a.~~.=;.!;e~~~~~:-~~-lf.\~0.~~.'::0.•iJ;,l,_,dF<:;I.<l•tl<i!;r/;
slvo nos casos l:!as~alíneas 'd,,e, 1~2_d~ste"·S:~tlgo,~.. c
,_,.., oriS!nã:rio;:éla ,;cãmãrii;dó'i(!:bep'ut~d!JBi!,oliieti~àtõ ·
'
' .
'
' '
' ' .,- ·- .,.
• ' ' ' \,·· ·!.· '§ 4.o 'As denúncias_ contra>1:1embros :dos. Conse~
projeto em· estudo .disciplinar: ~t·proflssao:de·'Geógrafo;
lhos Regionais ··serão .. recebidas •· quarido· ··devidamente asíslni entendido, na:.,formal do, art.t2.0 ,/:o ,licenciado 'e:
assinadas e: acompanhadas:·da lndlcação'éde.:elementos o;bacharel'em·:Geografla.:ou;'enf,Geograflaie..Histórla·
_compro~atórios:;do ·alegado::.-:.r; ,,. ,,..... (:: ..-.'>' .-!;o.;.:::-.:;
pelas Faculdades;de ·Filosoflài'i de;\ Ciência' e:;I.etras~ou ..
Institutos •'de ·Geociêricfas:::aas ':Unlversldadesóflclals
ou· oflclallnente~ reconhecldas;,:o;,engenhelro 1_geógrafo,
. •
.:
I ,. ,,g~~l:!;~C>i7P.< ; .·
· f()rmador:!lelo ,Ministério .~dot1Exérclto; )·O; .portadorJ. de
Disposições .Gerais
diploma. de, ,Geógrafo,·. expedldobpor,,estabeleclmentos
Art. 31. 'Â habilitação' para':. o• exercício daipro- estrangeiros ·simllares~de enslno;super!or,;1após,:reva• :: _
:fissii.o de Geógrafo deverá serrequerlda.até.180. Ccen"
to e· oitenta> dias. após a regulamentação desta Lei: ~-~~~~~~ ~~~--~; ~~~~:2..~: ~· ,~:í.:. -.~~~~';:;~~.:~~;~.;:·~:;·~·~:~·:·:~;·~.:.~ ~.: ;·~·~· \'·:_;.: ·~ .'_;~~~~-~·iy '
' . ' :' ' .\;:~.:;:··· '!: kT:i: :.~:-..;_;i "u:~·. ·;.··.·~.i-":-.' 1 ~J ::~L;~ ~-.i'' i",":'~··:···~ . ~) I,~~
":;. ', o'- proJeto';, 'dlstrlbuido-~ lnlclallliénte ~ à::~douta .,co::.
Art. 32 .. Enquanto nao.foremlnstalados os Con- ml5são de Educação· e·. Cultura',"recebeu:longo· e:_·mett:.:
selhos Reglonais;•·suas•atrlbulções· serão· exercldàs·pelo culoso, ,parecer;: do .. eminente tsenador•:Itamar. •Franco, ·
Conselho::Federal_.de,_Geografla...... ;, .. ,.• ,•. ,,;.,, ,, ...
que;:: apontando .'"algumasnncorreções:~ em~,Ts"eu: t.texto,
por:. Substitutivo; .;apro;vado";a:.·unanlmldade.
··•·' Arti 33 .·'-- TreZentos 'e' sessenta·.· dias• apóS ·regu~ concluiu,
""·.~ ~
<·~ ~ ' :-,. .-~-~- :.--.... :·~ ·. ~:-- ',"·~:'\' ~-~.::,::l .~.~~.·:~;:··:~~-.. ~~.:·).';·;··:.::·.~~.:i:.: '·.: ~::',.' !··-·
lamentação"'desta Lei 'é ·vedado o·:exerciclo 'de· atlvldade : ;r..-~Ànallsando-se
as •duas•.propõslções,í a originária da
de Geógrafo aos que não portarem o documento. de Câmara dos Deputados
e a. aprovada-pela~referlda
habilitação expedido' ria' forma: prevista ·nesta Lei. · Comissão, fácll:é ·deíconclulr~se·pelo
'maior' acerto· e
1
Art. 34. kapresentaçã~'da cartélra profissional objetlvldade!desta últlmaP!'·':':"'-····:.• "'·''".''i''""::":' "·· ·. ·
de .Geógrafo: será .. obrlgatorlamente,.exlglda:,para: Ins- .t1- :>.· ~~· ·~.':l ...i·;i )J.n.-.J.:; ·•.•:-.- :" ..~.••.;;:. :' ·.~••·.-.-;::u·.í.~.U~~·t.:;. . •.• :-~i(.~::~-( i.;;l .;:~ ... :;' ·.; ;:r .:.'; ;;, ;~ .,;;_....;.
·,,,cAl!, .o disposta:: a:· matérla:.;em ~sete:;.Capitulos;;:são
crição,. em; concurso,. ·assinatura, em .termos. de. posse
ou:de, qualsquer,documentos; ·sempre :_qil'e: se ,tratar de disciplinados·. todos :•os:raspectos":formais;· do::exerciclo
prestação, de· serviço ou desempenho .•de, função .atrl-' da· proflssão,:·neles!.lnclilidos: à; crlação:•dos'l Conselhos
b_uída ,ao .Geógrafo,_ nos,.-. termos, prevlstos,:,nesta ,Lei.,:_, Federal.e: Regionais de Geografia, órgãos. Incumbidos;
basicamente, da:sua";flscallzação.c:"
.
. .-'~· ·
) .•. ·Art.''35>' /(prestação'de'contas será·-felta!.anual- ; ' ;. !:i, I;,' !;~.·;r·: ~~.)~-~!'r ··.:ti"~"; ;.: ;.~ _~._].:.; :_:,'.:;;.;; /, ;: /.',l_;l; l_~J ~- u.~·... :.~.;~e;} 1.: ;·.:······... i': i~·~· -''7 ': _·. '•
mente ao conselho· Federal. de. Geografla'-'e ·:aos:: con· ··No. que concerne à éompetêncla.,desta ·Comissão;
selhos Regionais de_, Geografla,.,pelos respectivos, pre~ ·entendemos ser o_ projeto .da· maior oportunidade e
sldentes,, as_,'quais,:.após. aprovadas,, serão., submetidas Interesse; Sempre' conslderamcis-'qtie'aJregillamen_tação
à homologação. do. COnselho::Federal· de. Geografia... , das profissões de _nivel·superlor é·med~~a' de''elevadcr
alcance social,. ,po+s~- só ,:,'assim;: po,~em, os.~ bacharéis,'
: . Art.:36 .. .,O Poder Executlvo·regulamentará·a'pre- formados
em" nossas. Universidades; adquirir um status
sente ··Lei' dentro de· 90" '(noventa;) dias· contados· da profissionalque.,lhes.,permlta:· competir;; com . posslbldata de sua publlcaÇão.
"" · lldades .de êxito,
no mercado.:do;Jrabalho,:-r::u:::::i'' .:o ·
· .Art; 37. · Esta··Lei'entra·em vlgoriria·data'de sua
. :No caso particular, ,regulamentaÇãO da profissão
publicaÇão.· .. :
: ·•'
· ,. '·" ·
: ,,.
I "~ · · : ·, ··;; i _.. · ,~· .:.)' 1: · '.,
·, · ·.' ': .. ,· ··
de·, Geógrafo ,é 1uma antiga ,relvlndlcação:-:da:\classe,
. Art. 38.. . Re;vogam~se, as .disposlçoes ,em: cont,árlo; constl tu! da·. de: engenheiros ;militares. e•de! diplomados
Sala das COmissões, 25 de março de 1976.--Ben~ pelas• Faculdades.· de .FI!osofla.-_,Para, .os ·primeiros,, a
rlque de La Rocque, •.,vlce~Presldente, no _exercício da regulamentação, embora necessária, nii.o é tão .sentida,
Presidência - Itamar Franco; Relator - .João Cal- porquanto se· constitui numa 'esP.eclallzação. dentro da
profissão de mllltar; Para•:.os·segundos;•no ·entanto;' a
mon - Arnon de .·1\lello .:..;;: Gustavo Capanema
questão
asstim~ vitallmportãnc!a1.,pols,, sem ela, sua,
- Helvidlo.Nunes
..
·
,
l'aulo .Brossard ........
.'
. •- '
atlvldade ·,está: permanentemente;· ameaçada. de .ser
: : ; ~ .Incluída' como' atribuição de outras' profissões, ·embora
'·.·.
possua características lnconfuhdiveis; ' ·
' ·
··: !:_, .,
. . ·' ·._ ,.
.,·.
,, .. ·.. ··
.
.., ....
.
PARECER~·~ 513, ,DEl976
·· Acompanhando, assim, o ·parecer da Comlssao de
Educação e Cultura, que examinou,· em profundidade;
Da Comissãó d1l, cónst'uuição e Justiça
a mátérla, somos ·pela aprovação do Sublitltutlvo apreRelator: Senador Nelson. Carneiro•.
·· ' ·'" ·' ·• .. ,. · · •·· · ···' ·:··'·'-' · ' ··· ·
, : ,.Cabe,a.-esta Comissão opinar sobre a constltuclo- sentado.
'
(
.,
,\
'
.!: ,.
'· ',
llalldade e jurldlcldade da Emenda Substltutlva, .ofeSala,·das Comissões; 5 de 'agosto de 1976. - Nel~
recida .pela douta. Comissão de .Educação e Cultura,
sem: 'voto divergente, ao' Projeto de ·Lei da ·câmara
son Carneiro, Presidente - Franco Montoro.-Relator
11.0 76, de ·1075, que. ".disciplina a profissão de. Geó- Jarbas Passarinho - AcclolY,: Filho - Mendes Ca·
nàle, ·
· .. ·
, · ·.
·· · 1 '
·
gro.to, e, dá outras providências".
·
·')•IL),·;~<;Iof
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.
.,,. ,, . , , ·,Sobre ,o; l'rojeto .de ,l.cl do Senodo,n• '148; de .1975,,que
·, ;~d~sp~c, sobre· ü;!~~uC:.a~; :P.ÓI~s)nstlluiÇões de. previdência, ,de
.•move1s do·llpo,popular pura segurados com renda lnfcrlor•a
,, . ·,.'dois suhirlos mínimos•~; . :.. ·<· :,. ~~:
·· . · :,\ \·.; ·
•. ::.. ·· .' 1 , .. •'•,·::~./-.ld!•.'•':'\,·:~;,\·,:~.',,,.·,;,.;.;y:q;:_:.~ ..:J-;~. ~:·;.(;·n·:.l'l·t.:~-.'· ~I· •.'

1

1 I

/

'

~•·' :J( •·,o

.

' • • ,

f ( .'· I·
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:;•~RECER Ni)ls,;~É.I976, ,

, i

,';o,

,.. ,. c; : •c;lla .co,;i;sào'deConstlt~lçiio'eJustlçÍI •11 '

.... ;. 1' ~r; ri. ·,.,.,r;j ...-ú· .r. •:.• ;;.~'-"li·;: •''!,lr;:' .~:vr.:~ -~~~ i .

'I' .~ . , ',

. : Relator: Senador Leite Choves ..:.•. :· •. , .... · ..
. !-·~-~·-~_,
'!'-,_:~·::.'~!.~~- _,,••:-·! ..~··.: ,, --·-~:r .. :·:,;/. ~'·;·.?.'·!:~--\' ~.1_; •: .. '

·.

. :· ,,. ,...

puru morur condignamente,· recorrer à ca~a alugada, c mesmo assim.
.iSso·Só sc:rú·'PossfYel com UpOiO'oficiúl;· ··.:~·:;t~.;~~·.:..,' :I. ·J. 'o~i·X!·•.~~~nt ~\'.:):r······
. Como· bem.~ucentuou o'.ilustri: .autorida.•matériil ''indiscutfv.él
.hoje em diu é u.convicçi\Ó de .que, n: habitação. constitua futor,,du' ·''
maior· importãnciu c :componente indispensável' nu'formuluçiio de·
qualquer.• progrumní:rio quc·objctivc alcançarA estabilidade social.·
Si1o :·u ·:hubitúçiio:,:.ulimcntaçilo-•i: •educação :os"'trés•'principÚis
condicionun tes 'paru •o •·homcm'.sàbrcvivcr< c .adquirir >côndiÇões. ·de:
lutar pclu'v.idu com:perspi:ctivus de vcnccr.'ou pelo incnos 'nilo sê ter<.
nar'. um,si:r•miscrúvcl,' :A'· multipliêaçilo :dos· •miseráveis !constiíui. a·.·:.'
· grande buiroiru'4ui:.sC: antepõe à consolidaçiió'dc'quulqucr'reginie":·· ·
.... .:.-.. •,_· \..., ...; .:.. . ~ -:.· ... ;::·, .. _.-:, .:. ;, :;i:··;)\:·):.'::'~.~:,~.;~ ~.-.: ·~··,·.1· .,.;,:.~~·i_;~.~!"':'·.

·r. . .:

, ,'. O,'presentc Projeto, aprovado nesta Comissilo'C: ria Comissão de
LegisÍuçilo:sociul; tcve·u'sua ·discussiio.sobrestada· cm Plenário,' cm·
· · · ·•
·• ··•:.· /:...
·•· .: · '· :,.,; '
:, •,:··
" "· • ·•· · · ..... •• ;" ··<····· " 1·6·· 6· -· •· · . · · . ' ·
.,; .••Quundo .du.,discussilo,•, cm,Pienário,',,do,.,prcsentc, Projeto, o..
~~r~iln~t~.·. b~~~~e.,r~.OI~nt. ~. n~.· !, •../ ..7.•.. ·. ~l! ·'.fo. r111,íd·a·.do.· • P.~lo.. ,,S~~~dor ·ilustre; Senador -~etr~nio ,Por)clla,dissc; da;ncccssidadc do.estabclcck
·
' ' ' ..... · · .. · ·, · · · · · _na!·:dis~
· ,. • · _. · menta de . normas.'quc:possibilitcm::minimizar
... o,.problcma ,habita-:
·· ·:~1?.'Nüó
;.há ··râto!novo.,illgum_-_.à~_:cOrlsidCrlir::mCsníô:p~rqúc
·
. cussão•,uli:irÍiÓiadu i nudÚ·si: aprcs~ntou'para•quc cstà'Coniissiicí',altcrc. '. dona!: düs ,,CU01UdÜs~ m~is, pobres ,dc;,nossa; população,~ mesmo ,qué,.
_ 0 sé:ú·pâri:CC:i-; . ( ~~~ ··~::•:,":~.::;,~·~:'r"~. t..: . ··~•:;.: . 9~·::~:r:;..J·:i>J::;. •o:•·J .
<:''' r.tr:·tv'·.';
para tanto. seja'\.iÍldispcrisávcl ·· ubrir..Sc o:mn·a~.du~.·cobrânça,.. de . :jUrOS,
· . ,, , Dessafformu·. rciterÜmos: a.posii;ão:'ànti:rior .di:' réccíniÍi:cimcnio
compcnsuiórios'oúdii rigidez dà auiul.coircçllo monetária.;'; .,, 1;,: •
·
· d .. 'd' .
· · · · ·
·
·. , · ...
• . , :rem',iazàó:.o:ilus'trelidcr,:más.'somcntc,instituiç.·õcsêcoino.,ô···· ,
dos aspectos• eJUrl ICidade·c i:õnstituciónalidadê
do p'rojêtci'e1 opina-:, I·N~S; quc,nilo.• ~bjetivam,'lucros.: é. quc.. podcm.'tornar:iculidude um: .·
1
mos .pelo .seu.:encaminhamcnto·.à. Com. issiio· dc~.[cgislaÇiio Sociál'
·
·
· ·
·
empreendimento de tul cn.vcrgaduru,dc,taniunho iilcancc.sociul . .>,,;c ·.
. c~.n.l,'or~<,.R~q~:.ri'!l.•~.t~ ~~r!lv.~do,e'!l .~lcniirio; apresentando ,a se· .
· ·
·
s~.i.~.t. .e ·, ' .· . .:·,·.~·i·:·,:: .... -:.:;:;; ~~·~~~ :. ~ •. "1; . ~·;,: · . ;,:·.:,·(:· ·1.:·~·::;·,·::·:,/ ·. :,.· 'z. !:; . :!,·',.''·,:,.;:.;~i~:;, .•. ' ..- .. ,;·;Somo~,~~.~~is, \.~.P~Iu.;up.rovaç~o .~d~·· Proj~.tO,I.dc::,Lc.i . .,,do .. ~enud~:
n~, 148/,7.5, ··e;. pelu,.,rcjeiçào.· da .. ·,cmen~u. uprcsentadu .• ,pclu, Doutur;
,.
. .EMENDAN•.,I-CCJ
'.·.··r ,,.,
..•.:.::·.·
C'OmiSSt.IO,·
··, de(,·c·OOStltUIÇ
·'i!.O'LCt:(
· 'J.USti~Zl,;,i~CZf,qUCtU;
·
· ·" fl1CSma;
· · ·"t··
··
., ,
.
,
, .
.
rc:.lr~~:·,a··:
I
.•
•'
'
• '
,·
• ,. I,
'
"
' •
•
',
'
•
•.
obrigatôriedàde'dt construÇilo:de CUSUS popuhiics,:.o·qucdesvirtüariil:
:•-'·'Súbiiiiüu.'m'sc·no'â'rC'I•'as·p·'al:iv."râs ":.~'.'iriclui:sc~â'obrigâtorie, ··· ·
·
· . ···
· ·
··
·
·
. ·~i~l~ctâr:sc~á
.
· ·prererêôCiW&:·.~·~·:
· .
completamente,u.f.imalidudc.du',pro. P.osiç.ii.o.. i:m:tclu,;;. t•l '" ·''·''" ;.,: "· · ,,,t:~; .
dadci
·da-;:;:-:·.· P.Or
··. ~·- ·,.: 1•;'"·r·. ··~··:·~:··~.:·,.::,r:.·,·.·;·.···
. 1., ··•rt"···~·r ._, 1 1 ,~·v· 1 ., 1 .. ,-: ., ': .,·l·.~ ..... 1 :-"~'·., .:":' ...,, 1,1..,,. , ....•.•• ,.,.
":., •.Sala;dus.C.oinisSõeS,;·S\de~aSosto.~dcJ.976·.·-:":'7".Nelson;Carneiro, 1 ;·
· I<. ;)iula'.'.dus ,Çon,issÕÕs, .•1.2,:d~.:, ;;;uio''d_c;J 9,76.~ .~. :.:A~~i~ly, Filho, Presiaentc-:-;·F;ránco.• Montoro; .Rélator ..:_ ·Accloly Fliho .,..,Ja~bas,.
P.residento .,.. .Leire,('havcs,; Relator -:,, Henfique.ile, La.Rocque P.a~<arinho,.::..·~·~d,~,c~~~~~;: ;(; ::. ,; 1' • .-.·.:, , ,:: , <;: . ',. , ; .,;.;:,;
:'o'uO -~ehni~~~:::' ~CisQ~ Cai-~cii-o~ c·o·m~fc~tfiç~es:-,,; HeiVÍdio.Nunes, ·
. j-. :, 1. • , , •••• ~. • • I• ··~- .':
comiestdções.·:--.José.Lindoso-·Hcilor Dias.:.··
·• , , . ·
.' , ·" ... ,,::·:J;A;'RECER·N•Sl'Í;del976 ... : : 1 • .~,
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'· ·na Comisiiio dé LÓgishiê;ão Sociid .. ' .

,

~m· ~irHJd.c do..R~~~erimcnto n!, !:~.l6/~7_6 •.dc.nossa;uutoria, retC?r·

nu_uo ~xu!lle de$ ta Comi~sào ci ,PLS n•)48f75, ,que .dispõc,sobre,a
locação, Pelus.i?stituições de prcvidênci.a, de imóveis 'do ..tipo popula(
part~.sci;Úr:ÍdÓs
rendu inÍ'crio'r u.dé:iis salârios mínimos ... ,,,,,·" ..:. ·
•.·. Roexumiíiudu• u. mutériíl no-àmbito',dà: Comissão .de. Constitui·
çu~·~ Justiça',' o' ilusire SénÚdor'Í:eite ,Chnv~s ~oltou á.ie~oniicccr, u
· . suujuridÍcidÜde econstftucionuiÍdadc c aopinar.pcla sua àpro~açiló;.'
. tondo ,cm ;vistu:qüe;nenhu'm.fato,novo,,haviu sido, argUidO:' que re~.
con,t:lídUSs'e,,Uma.mlld'aliça 'dC oricn_tuÇaO.~\·~~;.iJ;':· ·.•... '/_-' .:~.:.: !;;<;! .• '>·.-· . ::;
.. ,:Nao:prôcéderÍús.iileguções.da LideranÇa du Milioriu•do qui:;· se..
uprovudó,~.P.rcse~)e,~cio;, ~c, csturiií,tru~sforman.do_ o.·IN~S.cm, ·
um concorrente do.BNH nu construção de cusus populares pura v.en· du'·si:ril:cór·rc:ÇU(filiorie'tú.riü:r'· i·,. :,-,·,l;.'.t.;~:.:'":<<t..:'I~:.::.:J·I·I:.:·:~:- ·>l·••r':·H· .. ;t · :
· ·:':0 queobjetivuu·proposiçi\o do ilústre Scnador'MUtonCubrul,'
dc'formu'·éhlrú•élprccisu;é'obrigilr'o·INPS•a apliéar suas'rési:rvus.
tócnicas nu-construçi\Ó de cusus pópulurcs'pura•locuçào' •' scguruâos
cori1 rendu\inferior' u 'dois· salários mfriimos; ·Nilo' sé triita de. vendu,
muito embora os'loi:atúrios i·gàzcni'do dircito·'dc opçilo'dc' coniprut.
'nms subordinií cstu·à lcgiililçilo dorSistcinu•Finuncciro de Habitação::·

com

•·'!· .: ,; , •,;. · •.

.... ···

. •·

.~~~Í~/~·r:~r~·~:~~~~~.~~~·~;~·'~ljo~;~~~~~·t ···•· .} ".:·· Jr-' .~·. ,·-..:;:.·:~·.·· .:; ~ ·:~ · : ' íi.: ·.
! •••

:,,'[,',lir~-!.:· .. ~~f._.:•l·~j·,,.;;'_.'i.••l•,·,·-,\'

'!o.'

.'.' ·
• ·.l. -::. •••

.•. . .

. ·Igualmente não,piocedem,usuleguçõcs de que o,PLANHAPPluno Nacioiiul,du.HubituçÕes Piipuhiros..,.. criado pelo BNH,jú u·
tendo ·sutisJ'uio'riúriiénio iHi ncc~ssidudcs habitacionais. dos trubulhu;
dores de buixu renda,
·Se eli:tivumente isto 'viesse. ocorrendo;· o ·nllmcro· de favclados
ni10 cresciu diu·u·diu.e o dcflclt habitacional do Pais nilo ·aumentaria
de 1111u pum uno, condenando grande parcela de nossu·populuçuo u'
umnív.clmisorilvel do v.idu,
· O lillo i: 4uc os trubulhudores que percebem mensalmente me·
no~ (lc duis oulúrio's mfninios i1no ti:m 'nicios,dc udq.uirir qualquer
imóvel, por muis modesto que scju: rcstÚndo:Íhc,'como llnicu opçilo

· ·

,

,;•)'1'

.·

:'. 1·•·

..

:·,;~:·'

.~:~, ••. ;. uia:cuinis.~O'dc 1·toiaStiluiçào.e'JUStiÇa,- sobrett' ProjetO~ de· ..

; ; l.d do'Soinado'n'' 7, dc' 1975,' que· ''dispõe sobre a aplicação;•'
··· ·" · ~ flu: ~\·niuzôllia:· OcidcntUI~·;dos heneficioS~previstoS'.ilà'leliisi&ÇàO~·.
1
.. ·~-·.'>,crU t·i~~~.··; ·t'·· ~~~. :~':'·!~;·.. :. ~--~~:.;:~·.·.-;~.--:::, ·~· ·-·
'!;:~.~ -7. . ;,;,.]"-.·/ ··7 ·;r.~ r~::~:~·

: , , R•l~;;,r dó v~~cié!o:s~~~d~; ~el~ni::ain'~lr~ • · · ··
'
,.. :.. :, 1_,, ::; .,. ~· ·;·'"'., • :.,i 1;, .''·' 1.• /:'<,.·:, ·,:;~ :•,., 1 .~··-:• ''·). , ...,f:' •o'! . .1; , __• ·'. ·~ •. ,. :,. •
:O.Yrojeto, no,êntcndcr;du·muioria:éia.'Co'missilo/i:.irijurídicô; ·
porque~ no,cÚpul'do:art~' 1~. c cm si:u §2i,·visa''â,cstcnder; por força de'
Lei, âmbito de. Docri:to, uió:do; Poder, Executivo)' ,: ;, . ,< ., · ,;,,·,•;;,,, r.
:••'•
,, .,'Ao u'ssim'decidir; aConiis~uo r~conhccc qüc; si: póssívc:lross·e,~
. tru.mituçà~ da proposição, ela;. traria cfctivosibcnelicios à':l\maiónia
O~id~:ritul ...,' :!· ';.:-:: ~·.<::·1;,;,:·:,~))··_;·~, ·{:~:}:i·~.:,{~~'_:..';·;·;~·;::·;~·.;,,_::~·:. . ·~~ .3 ,~:.;i.~...·:~:....:::.;';:;';_:
,,, Sulu das Comissões,A,de:agosto•dc 1976:--•Ai:cioly'FIIhô;• Prc-·
.si,dintc. _;.Nelson 'ülrneiro;. Relutar.,;;.;; ltalivio Coelho;_ Dirceu Car;; ·
dusn ,:...Jnsé:;l.hidosil.,:-" Jooiê·•Sarney,:.:._.Heliídloi Nuíiés,:::.:,Ji.;itor
l>his. ·
:···. ~<.. ·-.: '.' . . ~.- :' ~·-._, ·., · · ., ·.·:·:,·:.· ..,.··_·:.::~>·./;····;·.;u·::::J:/··
VOTÓ'VI:.;NClDODOSR.:SENADOR'LEITE CHA.VES
'
"·
···
· · •c.
o projeto sob ·;estudo, ·de .~utoriu do· ilust~c' Senador- Geraldo '
Mesquita, •objetivu:definir;u;~plicução· dus;iscnçõcs rfiscuis' previstas·
no urt, 9•·do Decreto-Lei n•· 288, de 28 ddevcreiro de 1967, e estcn- .
di das, utruv.és do 'urt.' I• do Decreto-Lei n• 356,' de'l5·dc agosto'de ··
1968,:üsúrcus du'Amuzôniu•Ocidcntul.''·'· :·
ll.l.i,... •···' ··''.
· ', Estutui o primeiro·'"" o;L; n• 288J67,'ârt. 9• :::;,•quc'•csttio iséntus do imposto·sobrc·produtos industrializados todas'as'mercildorius
•produzidusrnu•·Zonur Fruncu de Manuur;· quer se dcstinem'uo ·seu . · '
consumo interno, qucr.u comerciulizuçi\o cm·'quulqiJc~'pontÓ 1 do território nacional", Dispõe u normu seguinte- D.L. n• 356/68, urt.
1• -;que "ficam estendidas às Arca'S'pionéiràs.'zonnsdc"rioiitéira i:·
out.rasioculidadcs da.Amazõnia Ocidental, os,fuvores;fiscais concc- .
di dos pelo Decreto· Lei n•. 288, de. 28 ·de: fevereiro :de 11967,'· c•.scu
rcgulumcnto,'uos bens c mercadorias recebidos, oriundos, beneficia-·
dos ou fubricados,.na,Zona Franca. de Ma;luus; para utilizaçllo:c.consUmo interno naquelas ârcus",, ·
:; ,.
:, ,_,,,,,._
.: ·

<""'''' .; ··'
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A matéria pertence, hoje, sobo titulo de abono anual, à Consoli·
?uçilci dus Lcis'da Prcvidência,Socinl (Decreto. n• 77.077, de 24 de
Janeiro dc'l976); arts;6S·a 67; que cstabclci:cm:' ·: "· ·: · · ·
, , .. , ','Art. 3•. ·A. entrada d~. produtos, nacionais .destinados . : .:-:-·--\:. '.·.•·.. ·!······ ,•,;: _',;i':·_ ·~· .• ,..,' !],::. (·~ .. ,., ' :
"Art. 65. O abono anual scrú'dcvido.ao•aposentlido c ao
'• . . ao. consumo interno ou à utilização nas áreas referidas no:urt.
pensionista c corresponderá a 1/12 (um doze avos) do·valor
. 1.• será feita com isenÇão dos impostos sobre produtos indus· :
total pcrccbidÓ rio liito·civil. :' .... , ·'·· ·u ',
.
· triuli~udos.e circulaÇão de.mcrcudorias, desde que adquiridos
. utruví:s.du Zonu.Fruncu·dc Munuus·c dos.entrcpostos da-ré-·
. Art. 66:. O,abono.anual'é e~tcnsivo:ao sc~ur~da·qucdu·
:. , 1\:ridu Zona l·:runcu.nus.cidudes de. PortoVelho,.nó Território
rantc o 'ano tenha. recebido àux!lio-docnça por míds de 6
(seis) meses c aos dependentes 'cjuc por igualpeilodÔ'ienham'
de Rondônia, Bou.Vista,: no Território• de, Roraima e. Rio
: "'t
n:ctbidouuxíli(;~rCCiuSii'Ó.,:>:~:,:. ·.·:·; :r .. ·: ..:' ..· 1' . :··,,_ . _,:•• -·
Branco, no Estudo do Acre." ·
' .
'
.
'

A mutériu.esttl regulumc.ntada pelo Decreto no. 6H71, de 20 de
de~embro. de 1968, que estabelece,. no seu art. 3•, •erbis:

'

As· úri:us que constituem ·a' 'Amazónia· Ocidental silo aquelas
mencionadas no•art: I• do próprio:Occrcta·n• 63.8(1/68, cm harmo·
niu com o§ 4• do ·urt' 'l•·do• D:L::'ri•'291f67 e § l•'do art. l•.·do
D.L. n•'356/.68,.c•intcgram-se·pelos Estados'do Amazonas c'Acre •
os Território's de Rondônia e Roraima.' ... ···
·· · · · ' "'
Em suu fun'dumentudu'justincàtivu traça' o Autor o quadro dus
ru~ões. econõ'micus· e sociais que'lcvarurri ·a· Ooverno ·a· instituir u
.Zona Ainazônicu de livre éomércio, destacando, ·no entanto, qu'é ó
Decreto n• 63.871 /68,' ao determinar· o favor tributário' para as .mer·
cadorius riucionuis' destinadas ao consuma· interno· naquela· regHlo,
"não' cstubeleceu·exccçõcs quanto à •sua ·origem'' i' E acrescenta:·
"Mesmo porque, emcuso conirário, êstaria discriminando oride a'lei ·
não'discriminou." O fato;· porém; é que a falta•de indicaçi!o' expressa
tem prejudicado os produtos·originários ·da Amazõniá' Ocidental,
conforme entende ·até mesmo u Coordenação de Tributação da Secre·
iuriu du Receit:i Federúl, ..na.qual o Autór.bu.scóu'mclhor interpre·
tuçào pura u questão, e onde foi-lhe informado que "tal entendimen:'
to deveria estar explícito na Lei",
·
.
Diz ainda, na Justificativa, a·ilustrc Senador Geraldo Mesquita,
que "não se entende, aliás, possa ser outro o entendimentn:burocrúti·
co.em vigor,jú que, beneficiar.com isenção os produtos oriundos dus
demais regiões do Pais e ncgar.. o mesmo .benelicio. à ·área que se
pretende atender com tul. isenção, seria. o mesmo que penalizar, sob o
ponto de vista tributário, ·a Amazônia Ocídental, que é exala mente u
região de menor poder aquisitivo".
. Visando u dar co~retu interpretação aos dispositivos legais relu ti·
vos ü espécie, oferece o presente projeto, no qual manda aplicar aos
produtos níunufuturudos ou •beneficiados na··Amazõnia Ocidental c
dcstinudos uo consumo .interno, as isenções previstas• na lcgisluçilo
utinente ü Zona Francu, .. rcssaltandó, ao· final, que a· providência
"Íliio. tem praticamente nenhuma.,' répercussilo' financeira para u
União", conforme o demonstrativo que apresenta, da úrrccadaçilo
do 11'1 nu úreu, em confronto com os demais Estados ~à Federação. ·
·Diante do ·exposto, ·c considerando· que o projeto tem por
e~copo tornar fora de dúvida uma norma implrcita'cin Lei, nilo cxis·
tindo óbices quanto: aos uspcctos.jurldicos c constitucionais, somos
pela suu aprovuçüo.
'·
Saiu das Comissões, 23 de junho de 1976;- Leite Chaves.
I'AREC'ER N• 518, DE 1976
Da Comlssilo deConstltulçilo e Justiça, sobre o Projeto de
Lei. do Senado n• 135, de 1976- Complementar, que "estende
aos. trabalhadores rurais o abono preYisto para os trabalhadores
urbanos, a ser pago pelo FUNRURAL dentro de suas
disponibilidades",
Relator: Senador José ~ârney
.Inspirada na Lei n• 4.090, de 13-dc'julho'dc 1962, que instituiu,
no Pais, a gratificação de Natal - ou 13• salário, como ficou
conhecida-, a lei n• 4.281, de 8 de novembro de .1963, mandou
aplicar, com u denominação de abono especial, idêntico beneficio cm
......., favor dos aposentados c pensionistas do sistema previdcnciário. ·

'

'

:·sempre que as disponibilidadcsdo FUNRURAL o per·
mi tirem, poderá. u Ministério. da Previdência·. e.Assistência,
Social atribuir'aos · aposentados··~· pcnsiónistas ·abrangidos
' pelo'• 'Programa'' de··. Assistêricià ·ao"' Trabalhador .·.R'ural
< (PRORU RAL) abono. anual,; observados'' às' critérios prc·'
· ··vistos ná Lei n• 4.281,'dc·8'dc novembro de 1963"·(grifo
nosso).
·· · ""·'''
···'-' '"' · ·•·
O caráter aleatório da proposta dcmonsÍrira·sua injuridicidadc,
eis sujeitar à força de lei uma norma fortuita,jd que a concéssilo do
abono dependerá scin'pic da' i:liistênciii oíi' riilo de numerãrio disponr-·
vel no FUNRURAL.
·" ·· ·. ·'· · · • :: ·· ... , ..
·.;
·A eventual ocorrência de supcrâvit no orçamcnto'daCjucliautar·
quia, demonstrada pelo Autor na Justificação-: átual·c; segundo
acredita, futura -; nilo. satisfaz ao requisito éonstituéional ,que
subordina a criação de encargos' na previdência' social à indicação da
"correspondente -fonte de custcio)otal" (àrt: ·'lbS; parágrafo' único),
bastundo; para tanto, vcrilicar-sc·quc o· bcneiTcio· 'a< que 'pretende
equiparar-se (o abõno ,·aos aposentados c''pi:nsionistas 'do: INPS),'
tcm,·paru cobertura das despesas dele dccorri:nti:s;·a c~ntribuiçilo da.
União, empregados c cmprcgadores:(8%'cada)osobre ,o 13• saláriocomo determina o art; 3• da Lci:n, 4.281/63,;..i•indcpendéndo; por·
tanto; 'do encaixe do Instituto Nacional de Previdência Social.
A omissiÍo d~ ;cf~rência ~x~rc;ia à fontcd~ cu~tcio, na'é~pêci~,'
tcria,.obviumcntc, outra. implicação: a.dc remeter os gastos à despesa
pública, onerando-a, já_ que .para manter o PRORURAL estilo
empenhados recursos especificas do Tesouro. Nacional (Lei Complc·
montar n•. 11/71, art, IS, item 11, c Decreto-Lei n•.l.l46/,70,,art. 3•),
contrariando desse.modo o. prcccituado.no urt. 57, item 11, du Curta
Mugnu, que distingue 11 exclusiva competência do. Presidente da
República, a iniciativa das leis que:
'
"Ar!."· 57,' 11. criem cargos, ·funçõés ou empregos pú·
blii:os ou aumentem vencimentos ou a despesa pública" (gri·
fos ·nossos).·
· · :· ' .• !
Sob outro aspecto, c cm atendimento à recomendação do art.
103 do Regimento Interno, temos de verificar a inconformidadc.da
proposição quanto a técnica legislativa, anotando, neste particular,
oe, seguintes itens:
I - O projeto 6 intitulado, inadequadamente, de Lei Complc·
mentur, que silo aquelas leis definidas na Constituição (art. 46, 11)
como complementares a ela mesma, a· Lei Maior. no r isso que exige,
!

'
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·· · · ··.:n- pela administraçllo própria, no ·que respcitc:ao·scu .

pura sua aprovação, quorum·privilcglado (art. 50), dai constitulrcm;
.como ~nsinu Miguel Rculc,:um,"tcrtium·gcnus de leis, quc.não o.stê:n·
tum u .rigidez dos preceitos constitucionais,·nemJampouco devem
comportar a revogação (perda da.vigêné:la) por força de qualquer lei
.ordinúriu superveniente" (Parlâni'critarisriio'Brasilciro,
pãgs.. 110/ I);
v,,, .,. ·, .. .

.-:péé'uliBf interesse,' cspcCialmcntc·quantO: \ ;.-~ _ ·· .: -·-;.,/,:,··.:1~.:- ,à,r.;s:.: ··
'.' ·,;.·:,;,~.~-···..•: >.·,,,_,;:,Í.'•:;~-

r:'-.;

.<' -:~~:·. "''" :·~<~.:>~I:;.:·~,:~·),;,~::,?J4'- -·

1

...i:

;. .-_

a) 'à decretação c arrecadação dos trtbutos de sua com··
pctênciacàaplicaçãodcsuasrendas
... '' .. ::.'...•,
....... : ·. '"
,
•
, ,,,, ,.,,,,, ,, .,,,...,,o_ #•'··'·• ;_.,,, ::
I.

~··•"'"

l

,

'

' I'• '

Diante d~ ~x~~sto.';~ dispensados nâ; f~rma do art: 104, § lo;
'
. •·.•·:: ..11.•:.... , Nu".sua r.Ementu;··•diz' o•·p'rojcto ::esténdcr oc"aos · tra·
itiínêa
b',
cio'RcgimcittÓ'Intcriio;'dá'
nianifcitaçilo
'sobre
o
m~rito;
sô~.
·
:
bulhudores rurais"' etc.,. quando',· o:mais'.accrtudo seriat adotar,. o
. trios-contrários tio ticolniíncnió 'dõ' piojclo; 1por, não saiisfàm,prc;
caminho ·do' seu' próprio: art. 1•, que ,indica. ·.~aposentados c pcn·
• '
- •
•.
•
'
' ,._, __ ,!,(J'.··~,~-·-/•.'_;\,11.:.;. :d ... ,, .... , l l . l ' ' ' .·,·,·-:
sioíiisiús ubiúiigidos pelo 'PrÓgriima••·cic;, vistó' é:om~.o'sistcina do cc.tt~s ~o~~~~!~c1~~a.1~. i...... -~-·-··.-~ .;-..• ,., ,; . ~·.; •: .. , ,- . .;;-.,~...._ , .• ,,_ .. • .: ... ., :.{;· .•
•PRORÚRAL •'abrangi:, 'rcalincrite;~'não~ apcna~. eis trabalhÍ!ilcirés ··.. ·: 'Salá das Comissõcs,'4 de' agosto ilc 1976: :...·Accloly,Filho, Prcsi· . ~.
rurais, mus •. iambém os pescadores (Decrcton• 71.49B/72i 'nri;t;;·e · C!éíúé: · •· Hei'Yidiô''Núties;: Rélatôi ~ 'Jóii·tliídoiô' ;;,; Neliêm. car· ·
neiro, vencido.- 'Heitor Dias, vencido:- José ;siimef"!.::.' Jtl!ívio '. ,,
Decreto n•73,617{74, art. 2•, item I, allncac);. ;;: , .. ,., . , • • ,.:
s~~~~~:·:~.~~-:~~-~·:~~--~~~~ -~ ~:: ~::.:.~>.:.:. ~:·.-'·'! :. ··;J': :~~~~;·L~;:, ~ :_·.·(~(~-: '~_;:~ ·:.:~.~ ,. ~, ~--::;::·:·~~ ·~·
· . '1 u. '{l'sujeiçãó dó· b~~clició/~~ino vimosi' ii!fator;acidcntal,
elide 'a eficãcia
da lei,,•--tornando-a
norma
inócua,
sem o qúc sc'chàma
• • ' 1 •· ' · ~·,<''''PÂREêiti'N';
·•>c · · ' ' · ·
- ... , .. ---·
.• ,... ,,.,_, . .,.
...
,·- --- .',·-r·· • "·... J
. :~..,.,-.,;_-:.:!~ta·, f'}li; •:.:'.<''J ~~IL'\·~-·lil,"·n.~··.l':•. ~~'-~ür: .-,}f.t•··:l!l'"'-1~-t_l:j:;. , ,
• .r
de '.'matéria dcLci";·ou seJa, sem conteúdo .matcrt~l ou formal, o:quc
'
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de
' contraria principias basilurê:s dÚ elaboraÇão lcgislátivn'.'' ' ·.' ' '": '
·:. · Lei d~ se~a~o n!:IZJ; de''J!176,'quét~t~~~.ce riormu:de P~
·. ,.,, teçio salarial:a serem'cumpridas pelas beneflc!irlas de·contra·
,:,"' ·riispc~iàôos; ~uiiôs~iín,· ~a . m~nirê~là~ii~ ~dt>ié"cí 1 m~rii~.~ó~
,
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'forme'ii'prôibição do'•artigo;i04;'• §\ l•iiâllnca··b·' do'Rcsiincntô'•ln· ·
tos de pesquisa de petróleo'córii ••altisúla·dé:Risco";'" '···"lí·''
·,;;M
terno, e •muito embora. reconhecendo os:clcvados pró~ósiios' dô ·_···,: ;. '·" ·-1:~...,;·. ,.;.~-·· ;;··,' -:, ::·~_........ <~::~;(~.';·,·.-·.: _;(, ;/;·.<, '~·. ~ ~ '({_;,:_;'·.: ;·•.-~
SenadorJoseSamey · ·.· · .,, . ·' ·
. ·Autor;· somos; nó' éntanió',:·dianiédocxposiôi'cotÍtrâriÔ à ajuóvação . :: 1·, ••·•.Relator:
':';J,;,.",';~-r~,~:;;_.-_í ·,·::_; ·; .1 F~:::::·..•. :·-:··;,:_ • ·, ~;::., ~' ~:·.~· '•· ,~l,r ·I.'·' '• ~ ~•.•r-- .1.-:;_ ~.
·do 'projeto:· por· nãoatcniiC:r'áofprcccitos jurldicos''cciíistituciónais
'''·' .. 0 .Projeto :do.~emincntc .Senador. Orestes .Quércia,1•n•.~l21 ,••de
,..._~.
·~·,.
."~ "I'~,
".'i: '/ •
de tecntcu lcgtslattva cxtgtdos para·acspéctc. · . · . ·
,, · .. . ··
1976cprctcndc,para.os,trabalhadorcs,das cmpresas•quc. pesquisarão ·
.1· • : .. __ :. ----~ •••.• ,- •• ..... :. .-.r; ---~-· ;. ;. ,._ . :,.;-:·•·: •."·, >:.•. ·~· :.;_·· · •.:·. -~·_·.- · ·-~ :: · -. . ·
. . Sala das Comissões,A dc;agosto.dc,1976.- Acctoly•Filho,:;Prc· petrólco,,sob-às.normas da.ctiamada"Ciáusula de•Risco:·,.a·cquipa: ·
ração::-, i· cm :,salários· e,•vantagcns· -<•aOS· servidores .. quc;,:ná
'sidentc:..:. Jo.li,Sarney, :·. R~lator,- José Llndoscl -Nelson Carneiro,
PETROBRAsi.éxé:recm
funÇões equivalentes; ·· . :· ... ·•: • ,.:>: 1~· :;. '\ .
com 'resiiiÇõcs :...:.·ltalí•lo Coelho,.:... Otto Lehmann.-: Heitor' Dias.;..
,, .,Tal equiparação, scgúndo o:artigo2• do,Projcto;;dcvc'aléanÇar,
.Hel•.ídloNunes.; ...
· •,'. ·•. ·:· : · .. , ',,-•.' ·
inclusiVe;· os rcàjuStami:ntos éOriCcdidos.pêla·cmprcsa cStátalrcí·ucr·Os · ····
! .·.~ t:
·,volunitirios,qitcrósdccrctados por. forÇa de dccisãojudiciaf:,;;,i:i.·· ,;:,
, ·.. Salicntc-~c, de•inlcio;·quc as empresas bcncliciárias de cóiíiràios .
. , · ,.·.Da Comissio de-Collstltulçio e JustiÇa; iiobre o Projeto de
de pesquisas: dc;petróli:o ·ainda •. não ,existem; formalmente; pôis •se ,
·, Lei do;Senado• n' zs;'dé •. t976,:que ·~dls(Hle,:sobre· a contri·
ignoram'os resultados da concorrência, ·pclo·quc.igualmcntc incxis·
. ,;buiçio pre•idenclárlli deOida pelos Municípios ao lnstltuto:Na·
tem, até' cstaidata, os assalariados que, por.mcdida prcvcniiva;.sê:dc:~
.. clonai de. ~re•ldência Social". , .; •· >r.. ; . · · ' · ·' •
.seja .amparar~ \-~":·-'!:i_· ... ,:_.:;r: -"•: ·:. '_:,~.--~ .~·.. ;_~t·i':.-:.;.-~ . --~-~,i";.··. _. :· :':.;.-.. ~~···:~t:·~\·. i.'t,;_ ~-':_r!_;\~J.'.·
:, --~-·r.',/·.-·•. ~:-)!.· ..1····;·:_,-:· . . ·<,--,J,-;:·,..~~~.r .',,-_. .v:;.:::.·,·· : ·
. ···:J
. .. , . Por, outro lado,, lcgislandN~,cm. tais condições;·. não se satié:s~
Relator: senador Helvidio Nunes , . :·: -; .·. ". ,:·; :'
às empresas, :evcniualmcntc :vcnccdoras•dos ,editais; de: cóncoriênêia
· ·. o proj~t~ sob cxamc;•~c a~torÍado ilustrc'Scnador'Nelson'Car: pública 'intcrt1acional para a exploração pctrollfera;soba:c)áusúla'.dc
neiro,· visa a·. estabelecer a contribuição compulsória dos·municlpios .risco, irão,opera~ com a. stia cstruttmjurídica original :ou sc;ao, con·
cm' favor do· Sistcina•Geral·ita: Previdência ·Social,' rio valor 'dé 5% trãrio, fórmari!o émpriisas subsiditirias para'as novas tarefas; Na)ri; . .
(cinco por' cento) dlls parcelas mensais rcêebidas do Fu~do_dc.Partici· .·mcirarhip6tcs~, Ôs efeitos do ·ProjctoalcanÇariám todos. os•trâbalha: . ·
pação 'dos .·M uniclpios, 'villo( cssé" qué• será· :rctido)clo' estabeleci· dores de uma determinada ·empresa· que vi~sc.a pesquisar. o petróleo,
mcnto;di:.cíédito' depositário;' para posterior!ccolhimc,nto:a.~.INPS . '·
mesmo os qué,nãústivcsséin dirctamcntc vinculados' aos tràbalhos
· . · Serãà os municlpios'oorigodos; ainda; a um outro d~sconto, cor_. daexploração.pctrólífcra.; ,, .. :.. , ··i. ;,;;,;.;,., :••:·:·,,'"1'··;,,,':,.,;,,1
rcspondcníc.ti'mais 2%_(do,is ptké:cnto) sobrc·'o. montimt.c IÍlcnia,l~do , .• ,:·,Pelo principio da cquiptiroção·salarial,adotadapela.Consolida:
referido 'Fundo 'de' Participação; destinado 'à:rcgularização de cvcn· ção das Lcisdo,Trabalho·~·a todo.trabalho igual corrcspondc•iguái ·
tua is· débitos •anteriores·· com o·, lnstitutó''Naciotiàl de 'Previdência salário:- o escriturário de Üma empresa, por. exemplo, não·podc per··.
' j · . .'_.,,,,. ···
·:·~
·
:,·•._' ::i·, ·:~.;~-.1·-:: : .•·.. ·1 '~--··-··:.·~
ccbcr.mcnos;quc um outio:cscriturário(ddunÇõés'·ccjuivaléntcsida ·.
.SOCIB,· .~· ··:- . _,.. -·~·-"•.
.-.- _.
._ .-: ._
-. · ·
·.. · :Justificando-o; assinÍlla o Autor; que' as dificuldiidésno êitrripri· mesma:émprcsa,.indcpcndcntcméntc;dà:sità'atividadc vincular:sc:ou
mcnto, por parte dos 'muniélpios; da· obrigação legal dc·rccolhcr
não à pCscíuiSa dO.'pctróiCo. ··i •·· ~.-~_. .y····'~ .~. ' s·:: ~;:. :-:--~:r::;;y<i_-::~:~::_·{~..1
..
. contribuições devidas como' entidades cmp~cgíidoras vêm'. SC 1aVO• . •. ... As empresas concessionárias dti.pcsquisa.dc petróleo, pois;: se: ·
iumundo u ponto de i:onipromctcr a própria estabilidade mu_nicipal.'
frcriam os efeitos multiplicadoreS' das regras-estabelecidas .pelo :Pro·
· .. "Asituação apontada"- acrescenta o Senador Nelson Carnci· jcto, inexistentes, entre as condições exigidas dos concorrentes; à épo·
ro ..;;."transforma 'os prefeituras municipais: cm' rclapsas:pcrantc o cndoseditnis.
.':.;·-:·.·,-~-:·-~··,;_'·"~ <<·\':,~- :.::,. "·:
próprio Governo Federal i:; por outro lado; cria óbices quasc'intrans·Entretanto,. u essência.do Projeto,.- relativamente à. competência
ponlvcis'para o. plancjamento ncé:cssário ào bom 'êxito administra· dcsta.Comissilo,<diz.rcspcito·ao scu.propósito dc.intcrvir·no,domlnio
tive."
·
·: ·· ,
económico, estabelecendo .• compulsoriamcntc,'~para -dctcrrriinàdas ·
Reconhecendo; embora, os elevados propósitos que nortearam empresas privadas, pisos saliuiais (c demais vantagens) fixados por •
U proposição, ilcrifica•SC, no entantO, que ela esbarra, de inicio, .no . outra empresa de atividadcs êquivalcritcs; mas'aa órbita do Direito
dispositivo constitucional- art. 57, item .I.;.. quc.rcmct~ à cxclustva ·Público,
.
. .
·· . . ·
· .. .
competência do Presidente da Rcp~blicti, a iniciativa de leis que di~
Tui rcivindicação;''a nosso ver,' investe contra 11 'sistemática da
ponhum sobrc·mat~ria financeira. Alí:m disso, constranger os munt· Cqnstituii;uo· Federal 'que, cm diversos dispositivos' dó seu' Titulo III
cipulidodcs a permitir descontos compulsórios cm sutis rcndo_s, cc~ta· -"Da Ordem Ecón'õmica·c·Social"';... delíia bém' clarà'a'dcfiniçlio
mente contraria o principio da autonomia, assegurado na Lct Mato r, brasileira pelo regime da economia de mercado •... ,,,, ... ·., ., .. ···'. .
A intervenção do Estado no economia, por força da concei·
•erbls:
tuução constitucional, somente se justifica ·cm determinados 'situa·
"Art. 15. A autonomia municipal será assegurada:
çõcs exc~pcionais, "quando indispensável por motivo de sc(luriinça
O•o
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-84nacional: ou para .organizar sctor_.quc não .p.ossa ser• dcs~n.v?lv.ido
. com eficácia no regime. de, compct1çilo ·c .de hbcrdadc. de. IniCiatiVa,
· assegurados os direitos c garantias)~dividuai!::.c~rtigo ,163 da Cons·
, ~· .•
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E ainda enfatiza a Constituição Federal: · · ·
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·sulârio."' :·

· ···: •,' ,, i , ;··',·:·:i·,·::;
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'

·' · : ,, "' E'no'lcspéêtivô iía'rágrafo·Ôniêô,c~clárcêC:' · •··" ':i~'·
· , '~ · ,.,;NãohavciAdistinÇõcsiclativas'àcsp~cic'dccmprcgoc
•I •. ,à condiçãO de trabalhador," nem entre 0 trabalhO intc)CCtua(,
, ·; :·..<···.!, t~êiliCo c. milnual.~~;;;·,.~, ··-i. ·_,,:.:·,p,·r~ ···: .~, .,.,,,~·:~·:r' ....·.i·,·.·L·t;··'~~ ...-~
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.. , . ... ~.'toda pessoa·llsicaquc prestar;scrviços:dc·naturcza não
: •.,, ,·,cvcntual·a'cmprcgador;·sob·a dcpcndência·dcstc,- c mediante

.•

·

.... '': ·;·i\rt: i7Ô.· :',ti'cirip'rc;·as:p;Ívadas';~mp'ei~; pr~fcr~h~ial:
·. ·•·~'·. -~-''~'·"' '~6nic'
com 'ó, ''.;s'trmulo.
~· àpoio. dó' i:~tado,' .organizar:~ .~xplo·
, • , ) "•·
•'' ,', ,
' '·
, " , '•' '.·"• ! '' , ,': ."'-'
~""·~·;
•.'~ ~: '•I> ·' ··~ •i '• .",:-', ~·: ;;·;;~: ~ ;;.:.·:,•; •..·,·,.;,._: ~· •'~ :' ('.~ .~"1i c,;:J.:,
.. . . ···rnr as'ativioadcs'i:éonómicas. . ' .
.:w .• .• ..:., ·,, •· •.••... •; .: .. ·. ···" 2. :como s~ .verifica, définiçilo,legal,,ao .generalizar; ·obedeceu
: .§I• Apenas. cm carátcr suplementar da tnlciauva pr1va· •'.it.· bôii)eéniéa''c'' t'Ugiü à ciísurslica·;scinprc'. perigosâ:: Assim,.tqucm
f
••• ;,.,.• •·• • ".' ·: , .-, ·"
: ' · (J~' o Esi~éto cirganiiaiá cxploràrll'di~ciiinicntc' .a atividadc
~o~~~~~~~~~-~:~ ..·_.,·~·.':. .,;· . i·.,.,.';J i .··o~,'(;: ..•. ~.:; , .-.. •
. ~.~;- ;~·<~~~Céôn~~~~.-·.,:~.·.~:~ ·.: . ·.' -·.·1 ...:·r-...· ._:.~{;-j '.:::~·;.·. ~ t •..:~·::....);_· -·\~-:_~,~ :··:: .• ;:-.•~-, ·· a) scjap~sOa.flsica;-:; ,t):·~_d: .... :.,r.·.:;::'i ·.:'::~
.
' ·' ' ··
'§ 2• · Na exploração, pelo Estado, da at1v1dadc cc~~ó~l:
,
,.
,
,,b
J
...
~uc.
:.P.r~stc,
.
s~!Yi.ç~s
•
.
,d~
...
~.a\~~.~~,
nD~
ca as empresas públic~s c as sociedades 'de económia·m1sta
0 1 ,c~cntual .• a.; 1
re~cr-se·ilo pc!a~ norm~~·aJ?Iicá~cis, ~):mpr~às ~rivàdaS.: in· · .e~p~~g~ê~.~; . 1 .~1 ~-~~ .;,.· /~r·'·~·;·.-';.,,:, •.: ·(;!! 1 -.~;,:·~) 1:,·r.. r~··! ·.t~ll • .• .."::.•; :• ;: ;,!',, •:.
, .::. ,c) s~b :~ d~P7R.dência do..~.~f~!,i~~.~m~r~sad~r; , : ,:,,.>,i :c ;: .; ·.;•
clusive quanto ao direito do trabalho c ao das. ob~gaçõ~s, .
.. ,.. ··~:H·: i 1, •,·;·~\~ _, .. ,;,,...1,:,.·, •."~r~:-:.J' 'l•'l;,; ·)'·Ir ·.•!;·~~ :m_.r '':;'t~··· ·'
;
' :· ,:d) ~cdian~~~--~,~16.f~~~-.·, ,·/. ).~:. /:~;!':_!-:~ 1 ',.~;~-~~-~~ 1 1~;.~·.~~.· ,.··/ :.·r::'l.' ·:,-;,i· .'-'·.; ·:~·..•
·Esta, pois. a filosofia que modela a orgamzaçilo cconóm1ca du
terá·.
c~id~Ótcmé~;., .~ ~ÓncÚçilo. d~ empregado, ,usufruindo: dos
"piis, . nilo'deixaniló niárgem a:ilú~idas,qúáillo.~ opção,brasilcira pelo
rêspéc'tivos.
direitos c:tciidô;;crii :~oiitrapartidá,: as.'corréSpondcntCs
·:rcâilrlê éJ~ nic.f.Cãd~:~~8.~!-~r,C.;irii~ia~iy8:;.!~·~ - )J r: . ·1.;f::;;;.;l"~ ·~'.· : ,.~ · : ·
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Sob tal regime, a equiparação .salarial dos.trabalhadore~ ~~ úma " . X Assim, silo .empregados todos aquclcs,quc.,sausfiz~rcm,aos
<111prcsa·a paradigmas de outra cmpicsií; s'éiiií üríiii 'intcrVcnÇilo, indé· .rcquisitós mcncio~ados .àciinà,':êoínp~ilndci: à. Jus~iça,'do, ,TrabaÍho
.bita c doutrinariamente· paradoxal; ·A fixação •dos salllrios ia· serem dirinlii aS dalVidas j:íOfVCOt~~á_Aê~~~-n·~~s.~~-;-;~,.;·.~: ~~·.:. ;.:~;:.:;·_:._,·:;: ;:~i~ :·.: '; ._,; ·.
1
Jlasos.por uma.cmprcsa privàda ....;:além do'mlnimo legal c de ~utros
4.· Pretende-se através.do ;Projcto:dc Lei do Senado n• 129/76,
be11cficios garantidos por: I.:ci -:é uma,dccorrênci.a·do: mercado'dc apresentàdo'pclo.ilusticoScnadorl:Fràncio· Montoro; 'c5tcndér aos:.
'trabalho, rcsultan te da concorrência legitimada: numa cconom.iá' de RcprescritanÍcs Comerciais ·os beneficieis dáiLcgisliíçiló Social:• ...... ;:. ·· ·
ncr~àdo.
. . . :.:;, ~·i·.~:
,..._;;·<·';;:·, ··\•/i :~~~: ~;..,__,·Pt,':.;·;:
·'··s/ Orà;'no.Quadró:a' quc"ic rcfcic•·o> art:.'S7,7:da' ConsolidaÇão ..
_· .'Em·. se tratando,'espccililmcntc, dc•emprcsás.quc assumirão os das Leis do Trabalho (que relaciona as atividadcs c.profissõcs:éni vi·
.:hamados•~'contratos de fisco'-'; não se pode saber;, por antecipação,
gor .seja de. empregados,,. Cll)~rcga.d~r~S,'Í ~gentes. autónOmOS. dO
:se obterilo· êxito· ou· não: nas• suas. pesquisas/Mesmo que ·tenham comércio, profissionais liberais, ,etc.). os·,Rcprcscntantcs Comerciais
]lrejuízos de monta; entretanto, não se eximirão dos seus comp~omis· se. situam •no,3• .Grupo: da Confederação :N acional•do .comércio, ao
-:sos trabalhistas c tributllrios, exigidos pela lcgislaçilo·brasilcira; · '·
Jado.dos Corretores •de. Mercadoriasi'Corrctorcs·.dc Navios: Corre·
.. ·Ala característica bcm.dcfinida de·. uma economia de mercado, torcs·.de'ilmóvCis,:.Ocspachantes[Aduanéiros;;,Despiu:hantes.~(cx~cto
(jUe envolvc·tódos.os empreendimentos numa parccla;dc.risco a•quc aos Dcspaéhuntes'Aduanciros), l.cilocirôs,:Coinissários c:Consigna·
Jlcnhum empresário pode escapar. Se, além dos ,riscos ·.inerentes ao tlirios, Aginics de Propriedade Industrial, Coricicircs de Jóias c Pe·
empreendimento; ·o Estado; ainda •obriga o ·empresário• a equiparar dras Preciosas, Corretores de Ciife,''~mprdtis"ilc"'Ásséssoriiincnto
:sua folha, de. pagamento ~de ,pessoal a de· outras .empresas, nota· Periciais, Informações c Pesquisas c...;\dministradorcs de,Consórcio.·
clarnentc às folhas de empresas públicas, então se teria alterado subs·. .. ..,:J:'Iotc-se ::-.. c.. é importante.. salientar .,-, que,· os, ·respectivos
tuncialmcnte a· orientação· da politica económica· determinada· pela empregadOS ·SilO definidoS.COmO ,empregados de agentes, autónomos
.constituição .. • ,· ·· · ' ' ·· '·' · ·. ·..•.,,,.,
•···: '·· · ·
do.comér_cio.::... · ·.. :·. ,. .'.,:ii· 1._.:,;;:i. :.i.·~· ·;·.1·.-:; ··,t,:.(: ). ~J.'·:-;ii.··,, ti t-.-r•.::.::.:·~-!.··.~~ · . \ •· ·
• Ressalte-se mais que, pelo 3rtigo 165 da Constituição; o Estado , · ·. Assim sendo, .os representantes .comcrciais.silo agentes ,autóno·
assegura aos trabalhadorcs•um· elenco de .direitos csscnciais•quc pa· níos é!ó comércio c, podem te~ cmpreria,dos, como, acima.cnunciado.,.'
.trocinam todos os·contratos profissionais firmados no Pafs. A·pró: . ,_ . Conceder .aos; representantes; comcrciais,;.p~ssoas,,fisicas,. que
)lria equiparação. salarial· é dcolhida (c· mclhor•.,dctalhada· na .::coinprovadam.critc executem suas .tarefas sem o auxflio .de terceiros,
<:onsolidação·das. Leis. do· Trabalho), mas. no .llmb1to da· mesma os.bcnellcios dc.férias, gratificações dc,Natal,inclusão no Fundo de
empresa; Tambêm acolhido....; no·itcm XIV do·ré.fcrido artigo- o Garantia do .Tc~po dc,Scrviço,,participaÇiio; como bcncficiádos, do
clircito. ao· reconhecimento. das convenções· colct.1vas do ·.trabalho, Programa de· lntcgraçilo Social -·:Pls,· vinculação ·c amparo
·<~través das quais, no .regime da ·livre empresa,· o assalariado pode
previdenciário, ,dccisiliJ.- pela Justiça .do .Trabalho,.dns controvérsias
<~lcançar.as suas melhores conquistas na faixa dos salários c das:van·
oriundas de_ execução do,contrato dc.prcstaçilo de serviço, etc., será
tugcns a que fazjuz. A tal clcnco.gcrador de direitos;-cntretanto,.não contrariartoda a sistemática da.Consolidaçilo.das.Lcis do,.Trabalho,
:se )lodc acrescentar .a equiparação prctcndida•pclo Projeto sem gra· que co.nccdc taisbcncllcios somcntc.a cmpr~gados. ,. . . ·:., ·' ,, ..
.,,s·ruturasnaordcmjurfdicaestabclccida;' ·· ·· · ·· ... · · · ··
,, . 6, Note-se, ,.para- que .:nilo ., se .. omita,, ,que os Jcprcscntant.es
.. Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei· do Senado ~omerciais como, de_ resto, os.trabalhadorcs.nutónomos em.gcral, Já
J10121,porinjurldicocinconstitucional.
. ·· . ·· : silo co.ntribuintcs .obrigatórios, da .Previdência ,Social,, gozando. de
· Sala das Comissõcs,4 de agosto de 1976.- Aecloly Filho, Prcst· todos_.os.,bcncllcios previstos com .rclaçilo aos.,cmprcgados,. neste
ciente- José Sarney, Relator- José Llndoso- Dirceu Cardoso- particulur.
.
ll,.ltor Dias -ltali•io Coelho- HelYidlo Nunes, ·
·
. 7.. A dccisilo,'·.~cla, Justiça,.do. Trabalho, .,das con.trovérsias
oriundas de execução do_ contrato de prestação _de scrv1ços. pelos
PARECER NiSÚ, DE 1976.
representantes comerciais, contraria frontalmente o disposto rio arti·
Da Comissão de Constltulçilo e.Justlça, sobre o Projeto de go 643da Consolidàçilo das_ Leis do .Trabalho- que no_ caso.~ Lei
Lei do Senado n• 129, de 1976, que "concede aos representan· Orgünica .que .nilo podcriu. ser. modificada, cm. sua estrutura;. por·
dispositivo especial c.casufsta,
. ,, .
1escomerdals beneiTcos da Leglslaçilo Social".
'
.·Diz artigo 643:
R<lator: Senador Helvfdlo Nunes
"Os diss!dios, oriundos das relações entre emprega~ ores
A'Consolidaçilo das Leis do Trabalho, cm seu artigo 3•, considc·
e empregados, regulados na. relação social, serão dirimidos
ra empregado:
pclu Justiça do Trabalho, de aco.~qo com o. presente tftulo c
1

..

'"'::" 85...:....
na· Horma . · estabelecida' .pelo -'processo:: judiciário do " prevê,, inclusi.ve, a· hipótese . de irepresentaçilo·exclusiva,.. que· tanto
Trabalho." .· ;.. .
.
· .
· ·
,pode ser do interesse_. do representante como do representado, como;
1
. ': ·- "0rii, os'represêntnri't~ corricr~Íais nilo'silo empregados e, por via
·aliás, de ambos; quais forem as vantagens e obrigações coiresponden·
de~~risequ.ê~'~iàta~'rc~~ectiyaúo'~trov~~siàsnilo po'dcrilo m dirimi·
tes. ·
.
·· . ·.. · , · .: ;-, ; : · ,.,-, :• ;; :
daspelaJustJçadoTrabalho: ~..• ,... •· ':··• ·' •··
•·:
···'IJ;. Emvistadoexposto;áo:ProjetodeLein•l29,'de•l976,'ni!o
Acresce que, segundo o disposto:rio art~' 39,Í da Lei n• 4,886 de 9 . fere a_ Constituição, I!;- entretanto;·injurldico;· pois. quebra a• orientá.
de dezembro M I965.•.(que regula,'. precisamente,' as atividades 'do · çüoadotada nos artigos 3•. c 643 da Consolidação das Lcisdo ;rraba~ .
·representante comercilll);, . ;,:;, ,; ;<:·., ·.· : .. '· >_.>. . · ·· . · · · ' ··-lho; e.no artigo 39.da•Lei n• 4:886,;de 9 de<dezemtiro·dé 1965. Fere,
· "purajulganii:'nio dàS'~o~irovirsi~i'q~e's~rgirem entre' repÍe· portanto; toda à•sistemática:adotada·na•legislaçilo vigente na 'distin· ··
. · ção.'que faz entre empregados etrabalhadores autónomos; I • · ., .· .;. ,.
. s.ent~nte_~ representado~ competente•ájustiça comum:•. :" ;rob _,; ,
. ' s: o que· se verifi~~:.d~~.longa,'Justi~caçilo' produzida pelo ·. : ·,e o'pareccir; 1 ':.·.; :-'''"''/·' ''· • '
,,, ' ,; • r.. v. : '·'"' ·-' .
emmenteSenador•Franco Montoro é:a sua preocupação em . defen~
· : Saladas'Corriissões, 4êde agosto'•de;J976. ~.Accloly·•ÂJIÍo;
'der os interesses:;,;. aliás Jegltimos'.:.;; daqueles' répresent'antes·comer· •Presidente -' Helvldlo Nunes,-'·Relator-- ·Joté i Llndoso•-•ltalhlo
•ciais qüe,'iui vérdade;''assiin somente silo rotidados'niloipassando; na · 'Coelho.:.. JoséSaniey- Dirc~ Caídoao.:.. Heitor Dias. ·::·, :.·
:rcâlidadc,· d~vCrda~eifoS cJ11Prcg8CioS:-,.-;7·:v -~;~,d;: ·:~_;~, ._. ~~~~;~-· :<.! . _:.,.,,~~
'· .:~:i : ·.-' :, !:~ ~:- . ;~-· ., ·:·-·<:,,) .: ·
·-,.,. ,l• ;·.. .11 ,._,:o •.-:.;;·:.~. -•·: i' 1! , .;·.~r\
, ~::•.: . 'rNilci'~-'.~Cm~s,:•hcida.~ia~ 1 :!;'quanto_~:~ a :?_:cstc~·-'asPCcto~i_:)lcnhumB
· .· ,.·~· · ~- ·.~: .-~ · ,.·. L:.:: ·:· ·.·.-;" ~ ·.' .
.· ;_:_ :,:·/. ·
· · · ~-"". :', :·, 11
0
1
problemática' ou diliculdadei'.Toda~·pessoa· flsica:.que;julgando-se'
.
I;ARECER'Nii szi DE.1.97i/ '· '' ·· ·•·· ·. ··· ·
empregado; por satisfazcr:·ós·: requisitos previstôs·no' art:"'J• 'da · ·. '''· :, ·: :''''···: ·•, ·:· :· · ,,., .·· .. ,. .. /•.,,. ../" ' .•:.,. ·.:;; · ';•' ' ·
·Con'solidaÇãO"·; dàSY,;clCis -~~dC,PTràbiilho~~-·!·crfab'ora'..~..i'OtuiBda' '·i···dc "
· ' ·~ ·-~'·-r. · · ':' · 1: •• ,,;-.. •1 • '-'',i',. · • ·''' ·· · · · •·r ,.
· .·· .·
·
·
· . ·. ,, llu Comissilo do Constituição eJustlça,aobre o Projeto'de
1
ReprciséntantcComerciaJ;1terá suàiqualidade certamcnte reconheci· "··::: , ' Loi do''sonudó nv 142; de)976 qÚe ·~regula .a Jrid~ÍiizaçiiÓ:à
da;· bastando': reclamar.'• '•rcJaÇilof'enipregaticia''perimte:'a :JustiÇa ,.
· -dop~nd~nt<os 0 d:i outras providências".
· ·· · · ·
· ·
Competentc·que sérãtno càso; prceisaniiintc; a JustiçÍ!'do'Trabalho. ··. · :· ' ·. · · ''' · ":
·. · < ·· • ·· · •
· ,.,.,,.
Apreciadas' as "circunstâncias e: as' ,provas, a'' Just1'ça 'do· Trabalho' ,' ' · '•.Relator:·
··· ' .: :..Senador
'' '' ·'> .José
' ·· • ...
·' · ., · ··• •· •' .. ·
' '' · ·•·
Sarney
. decidirá se o Reclamante é; na.· :verdade;< um empregado; otiuin·agcn·. ·, ·
-:·'·'" ··'
'te aÚtÔnOmO dO 'comérciO (nO CaSO, Um ·repfCSentantCCOniCrCili)), ' ,. ' , '·' ' ' ', ·' ' ' . "
•, ' 0 ' ' ,. :' ' I ' ' ' ) •
, Xersu ,a ~re~~nte proposição,, de,,autoria, do .nobre Senador
.. . -~· _A,o .louvar's~,~aLci .n~.4·8,~~(,65 ..~''quc':~cgula'tas:~tividadcs .· Nelson Carneiro, ·sobre 'a 1indcnizaçilo devida à. mulher que 'liaja
dos·. rep.res~ntuntes .. ~~merc1a1s. -· ·o.••Senador:"Franco :·Montoro .: .. vivido, por. mui> de cinco-unos, sob 8 dependência· económica de
certamente não· partiu •da .premissa ,que. o: Registro. nos Có'nsélhos· ·· .solteiro.: de>quitÚdÓ," ou viúvo';· para-~ua mánutcnção e tratamento
Rí:gionuis·de ReprcsenÍímte's.Co'merciais'.C:onfigurii'oU'caracterizé.·a .. (ari. IY), o mesmo dispositivo estabelece o rito processual previsto
· uLitoiic:imia'<:do :-triibalho'iidesênvolvido." O,:rcgistro·.é'•·'ccrtaménié . pura 1, açtle> deulimentosipuriÍ cobranÇa da hídenizaçilo instituída :
1
'habilitiitório'uo excrclcià 'dli:'piofissilo•de representante' comercial. ·.·· :p_eÍ_op(ojeÍ.od · · . ,; ., .,;,.-; 1·.:,.,. :•• • .,,,_ ·' .. ,, ,· , ,,., .,..' ,.:., '· . . •. • .,:•., ...:;
Nilo. faz 'prova· desse' éicrcicio;"neni'lcarai:tcrizá' ;L"· oU., deixir 'de<·
·
· ··
caiaétcrizar:!."a 'eventúaJI reJaÇi!o·· empregatfcia}'O'advogado·..:.:. 0 ; . . A propo>tU ,s~b.: CXUillC. C~ntém,,di~ersos,,outros_dispositivos,
. , ,,
,
todos eles visando disciplinar o processual judicial, c, também, o
médico :..o.u· contador-·.:.. é;.tantos oútros profissionaís'liberais;.-ou modo de lixuçào du.indenizaÇilo, qué:.devérá,revcslir a forma de prcitrubulhadores:autónoniJs·;:iaíiiii 'podem: exercer. sua 'ativídade 'sem lações de pensõe> .úlimen't'ícius;· não 'poaéndo ultràpussár.·o quantum
subordinaÇtio :liiérãrquicà;· cónio; podem '.ser, empregadós''às. quais
· .·
·' ·
.. ·•""',. · ' ., "' • · '
··
· · . · ....
prestam seus serViQOS,
· . . : ,.,
. ·. ·
· :·. ·'·' . ,, · . necessário à munuteilçiio e tratamento da'benefii:iada, "durante'um.
• . ,., , ... , ·: , .. 1.:; "' .•. :--.c; 1., i , '" ·'·.,. , ,, .. :.:·.: . , .... , , :
período dc.temp·o:cquivalcntc.uo da, duração' da vida em. comum, sob
.· . , , Mozart ...Victor., ,Russomano, . •. Arnaldo; Sussekind, · Orlando dcpcndónciu cconômica·: .(art;1:5•),,,:Esse . prazo.·: poderá,,entretunt~.
Gomes',,;;_ taiiíos: óutrosjuristas 'Uustres; ;citados. na JusiificaÇi!ci, . ser dilatado na hipótese de ser.it autoiu inválida ou maior.de. setenta ·
shnplesment~, rééonhecem que a autoiio'miu' da presiaÇi\õ do:sérviço anus (art. 5•. parágrafo único). i:;,,. ,'J' ., ::ç.-; :O:,.;.;,,;,: ,,,, ~i-. li · ,, · '
se co'nslitui.em'iniucria:éle fatci''aser apréciada é reconhecida ~m,cáda
O 11rt. 7• define os casos em que cessará a indenizaçüo .. A indc·
;cus o conci_i:to,:;~,;:scneralizaÇilà,: Íd~!"" ;_iii:' ser,:, perigosa, ._se ri!I at~ . . .nizaçilo' seiá süspcri~'ü 'se'· o'indériiiantc perder.' as ,• condiÇõcs1 nnan·
m~smo impossrvel,frente aos pressupostos Jegaisjã invocados ...· '·' ·..
·éi:irusné:'éessádas_ã 1satisfaÇiÍo'dà criêu'rgô. :···.;"?· · .:: ;·; •::'· ,·. ' ".'.' '
·, ... Rccónhcccr,às direitos enunciados.nÔ Projcto:aos Repres~ntãn·.·. ''Aojustilicur o jiroji:to:'diz seu· ilustrc'uutorqúe;•ém' 1973;;aprc· .
,tes Com~rciais significàrià c'oiii:édê~los, tamli~;:a!todos aqúclcs que .<cnü•r :1 pr~posiJiló .sônii:Jhiiri_tê, qúé;àpils longos di:bàtcs, 'nierciéc'(a.
fig~rúm, no Quadro a ··que se refere o art.:577 dn Consolidaçi!o:das parecwfuvo'rí•veF·dcstccórgào: técnico;:com' substitutivo:'·Mus'·uo
Leis do Trabalho,.sob,peniÍ ,de,se.:cometer_. ~ entilo . sim.,':""': gràve .chegur, à C:ümaru rev.isoru, foi, por ela rejeitado. ,,,-,,:;• • _,,, ;', 1 . · ·
.injusÍiça, porqllimtà:as'situaçiles siiÓ absolutamente iâênticas:.silo to·
Reulmente,.csta Comissão, cm.4 de dezembro dc;l973, aprovou,.
, .dos.ageqtes.autônomos do c~m~rci~:, ,, 0,, ·· .:, .• , , ••. · ,.; • ·
por unanimidade•. doúio parecer' ·dei eminente Senador WiÍson.
. ...' Note~se,;uinda, ,que. o, categoria,de .representantes. comerciais Ciunçulvcs, 4uc concluiu "favoravelmente aoprojeio, pôr considerá·
. não criada pela Lei n~ 4.886/65, existe.desdc ci.adl'cnto daConsolida· lu perfeito, sob u.uspecto jurídico-constitucional c justo .quanto ao .
.çiio .das Leis do,.Trabalho, existindo:os sindicatos 1de representantes mi:rito",
· · : ·' ·: ·· " ·· " -' '' ._. .. ' '' :·.' :. . - '' ' · ·
·< · ·
comerciuis,e.in.todo,o ~ais, há,mais:de)O (trinta) anos •. Portanto, hd
Nlio temos;por que modificur._o entendimento já manifesto por
muitas décadas ~- na verdade ,.há' .muitos s~culos. ~... que .. os cstc'ó'rgiió ti:i:liicu:·li:u' "" ·"' ·: '"'' /'1'oi'<" ' ' 1 ,, •;: •..... ' . ' :.
representantes comerciais;: atuando .automaticamente, .exercem sua
'.<' · Niis''tiirmos 'i:là' 'Regimêntô' lntein'o;'cónípetê a'.csta Comissuo
utividade de. mediadores. de. negócio: .. Silo, prestadores de. serviços. opinür' silbre o'··moiitó' i: 'o' aspêcto ·}uridicà:constiiué_ional 11da 'pro·
Agem sob'!ua exclusiva resp_onsabilidadc, Não devem satisfações ao pustu siJii'i:xunie:··• ·'·' ' · o~:· .. •· ··'"·"''' ·' ·''<" ' ' .... ,.... . • •
representado, Contratam, livremente, a representação comercial· c
. ·· A'riúitõriu ~eisu''sobreidireitô 'civil;'Tem';'pois; u'Unillo com·
juristas existem que lhes ··atiibueni, · at~-- mesmo, a qualidade de. . pcti:nciu pura legislar a respeito, .conforme expressamente dispõe o
comerciantes, corrente. a que nilo se filia. a Lei_n• 4.886/65, que trata urt. H1', XVII,Ictru h, dti Constituição.
os .Representantes. comerciais como, prestadores. de serviços, em
· '. ·O i!oder de iniciativa pertence u·qualquer membro ou Comlssuo
curâter autónomo, portanto, sem subordinação hierárquica.
<fo· Congresso Nucionul,:eis·que a· inatéria·Jcgislada nilo ~-duquclus ·
' 10.' ,o fato' de o representante comercial exeéutar .a sua tarefa que ·u . Lei• Maior •reservou exclusivamente ao•· Poder Executivo
com ou sem o auxllio.dc terceiros. em. nada. lhe. altera a situação.ou (urtigos 56, 57 e 65),
. · · · · .· ·. ., · · · · ·' :.. ,. !' •·
qualidade, Tudo dependerá do volumc,dos trabalhos que dcsempe·
l'or outro Judo, nadu existe na proposiçild'que connite com qual·
nhe, ou. que, até mesmo, deseje. desempenhar. A. Lei n• 4.886/65 •1ucr uispositivo constitucionul. •..
1
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-86, :· Sob o·· ponto. de .visla::.cstrltumente jurídico,. a proposiçuo
I'ARECERES N•s524,525, 526e527, DE 1976
tumbóm nuo atritucom os principias gerais que regem o direito civil,
ou o.prcvidcnciúrio .. Peio contrário,. ele está na mesma linha da cvo. ,Sobre o, l~rojeto, .d~,, Lei" da_ ~ãmara,. ~~:. 4S,. de, 1975,
lu~uo por~ue passu o direito, nos tempos aluais.
.
(n\•.366-D, de 19?1, ,na orlgem),.que "altera, dispositivos da.
; Ddato.' no cumpo do direito civil, ujurisprudência prcdoniiLei n'' 1.411, de 13 'de agosto de,.l951, que,,dlspile sobre a
nunte do Supremo Tribunul erigiu em súmula o. principio de que,
profissão de Economista'\ ,.,
, .. ,
·
:.·comprovudu u existênciu.da sociedade. de fato entre concubinas, í:
,,' '
. PÀRECER N•· 524, DE 1976"
.cubivcl ·U suu.dissoluçào judicial, com, a purtilhu do património
Da Comissão de. Legislação Social·.•
udquirido pelo esforço comum''. (vcrbctc•JSO). Foi além o, Pretória·:.•,... ,
".\'·
~\ ,·,•;, o;,:.' , . } <I
• I ·,·:'. •:
excelso: l'roclamou U. validade du disposiçuo testamentária em favor
' ReiGtor: Senador JarbasJ>assarlnho :,
':·•.,
dolilhouduhcrinodotcstudorcomsuuconcubinu(súmulu447). ·
·
"· , ," ·.· ... :.·.·.:r:. I~'Rela'tórlo'
, ': No,cumpo do direito prcvidenciúrio, proclamou a súmula 35
. , , .,
t ,, , . . . ,, •• , ,.
, ... , •
0
.que, •''cm caso dc·ucidente do trabalho .ou de transporte, u concubina
.,, Em 1971, o nobre: Deputado, DayL dc,,Aimeida, apresentou' o
tem direito de ser-indeniludu pela morte do umásio,·sc entre eles nuo projcto,,de ;lei;· ,que' tomou.;, o .número,;J66/71, ;,que. introduzindo
lmviu impedhnento, pura o matrimónio", E a essa conclusuo chegou modilieuçõcs nos urtigas .6•,, IS, •H,•)~. du,Lci .n• 1.4! l,..dcJ3, de
u Corte Suprema ao fixar u exegese do urt. 22 du Lei n• 2.681, de 7·12· agosto de. 1951, que disp.õe sobre,u,profissào de,Economtsla, .altera a
1912 c do urt. li, letra c, da lei de Acidentes do Trabalho.
.composiçuo .c .a, denominação: dos-Conselhos ,Federal c Regionais, c
Aindu~uuntoà previdência soeiul,a L~i n• 5.890, de 8 dejunho . dú outras_ providências. : : ,, • , ,. ..
, ., :·.:• :·
: ..•: ,, :'·
de 1973, no art, 23 permite u designação, pelo segurado, da compu- ,
C:om.u ediçiio,da;Lci n!_6.02J, de 3•dcjanciro.de 197~. o;projeto
nhciiil' qui: 'viva 'mi"s'uu · depcndénciú·:· econômicà,' 'mesmo não tornou-se inócuo. relativamente à denominação dos Conselhos,dado
cxclusi~u; quando a vidu cm·corrium:uJirapussc'cin'co'anós; · ~
.qucfoi 'ulteruda.como·prctendida pelo legislado;, ... , • ., , .·.....
l'urtanto, í: meridiumilneÍllc claro que a proposição'soli exume
.. • Até, lldcjunho dcd97S, quandoJoi a-plenâri_o.da.Câmaru de
se nti:m aos princípios gerais que informam o direito civil c previden· Deputados c aprovada a:rcdação final, o.projeto tramitou,naquela
dúrio,
··· '
· ..
.,,
Cusu,dcondeveio.para,oScnado,Fcderal.:- 1 • .. ,
..
::\
Finalmente, quanto ao mérito propriamente do projeto, entende
· .Os objctivos busca~os pela propositura são, como justificados.
o relator ~uc'sc truta de proposta válida, que merece o assentimento .PO(seu autor,,()sseguintes: ... -._ ,, · .. ;.,
.
. .
._
dcsic'llrgiio técnico. ,'. · · · ·.. , ,., · ·· ·
..
· ." · "
-,- evitar que minoria .dirija a,maioria, na .composição .dos
· · Em conciusiiii,'·o púrcccr· ó pela 'constitúcionalidudc c juridici· .Conselhos; :. : , . , ., . ; .. ,, , •.. ,.,, , .:. .:... , .:;
., .:.•.. :· ...·
'duilc do 'Projeto de Lei n'' 142, de 1976. No mérito, por sua upro·
., . -:-.concedcrautonomia nos,ConselhosJ~egionuis, quc.terão,cleivu~tw.
·
'·
'·
·
·
çõcs purusuu constituição e niio a nomeação pelo Conselho Federal;
Suln d11s Comissões; 4 de agosto de '1976: - Accioly' •'ilho,
, -,-. proporcionar, . a esc~ lha. de, profissionais .experientes, em
l'rcsidente- ,José Surncv, Relator- José l.indoso .,- ltulivio Coelho .mandatos nos Conselhos Regionais, para o Conselho. Federal: .....
-' llcitor Uias -c llirceü'curdoso ·"- Uelvidio Nunes,"
. .. . -:-dar Ocxibilidadc aos CÓnsclhos Regionais, condicionándo a
sua jurisdição c a· sua eonstituiçãÓ àos recursos ,disponíveis c. ao
PARECER N• 523; DE 1976 .
número de economistas legalmente habiHtados: ,· .. , . , · ; .· .
· Comissilo de Redaçilo
., -,- estabelecer u rotatividade dos cargos de Presidente e ,.V icePresidente.
·
· ·
~. .. .
. '
·
Redaçilo do vencido, para o turno suplementar, do Projeto
.O assunto polémico cstâ na interpretação do que é maioria ou
de. Lei. do Senado...n• 55, de 1975. ·
minoria, no 'i:aso; .o nobre autor do projeto diz; no 'que fói seguido
''
por todos os relatores na Câinara dos Deputados, qúé "ria'Jegislação
Relator: Senador VlrgRio Távora
vigente, a minoria vem diiigindo a maioria, pelo' simpleSfato de'que
ci:rtos
fatores fazem ~om·que apenas um Sindicato de Economistà teA Comissão aprescnia a redução do vé~cldo, para o turno suple·
nha·màioria'de
votos nas Asscritbléias'clcitorais do Conselho Federal
mentar, do Projeto de Lei do Senado n• 5S;de.1975, que.dcclara de
utilidude pública ás duas potências Maçónicas Grande Oriente do · de Economia; salicntando:sc entre eles a circiunstllncia 'de que muitos
Brasil c Grandes Lojas, os Grandes .Orientes Estaduais e as Grandes Sindicatos c Associações' Profissionais, carentes ·de ·rcéursos, nuo
têm condições· de custear as despesas de viagens de seus Delegados
Lojas Estaduais, bem como as Lojas filiadas às duas potências.
Eleitores", '
··
.
.
. ··
Sala das Comissões, 6 'de agosto de 1976: ..;. Renato Franco,
Deste modo; há a cxistência·do chamado voto plural,: na medida
Presidente- Virgílio Távora; Relator'- Orestes Quércla. ·
proporcional úo número de associados de cada Sindicato.
·
Por outro· lado, somente ·aos economistas sindicalizàdos' é
· racuitado ci direito ativo c passivo do~voto c, como a imensa maioria
dos economistas não é sindicalizada, ficà marginalizada dos ConseANEXO A.O PARECER N• 523, DEI 976
lhos. O projeto de lei sob exame corrige essa anomalia, aà estipular
que basta ao eleitor dos referidos Conselhos ser economista. neles
Redaçilo do vencido, par~ o turno supl~mentar, do Projeto
registrados cquitcscom'suasanuidades, ·
·
·
de Lei do Senado n• 55, de 1975, que declara de utilidade pú·. Fixa, ainda; o projeto_o·prazo de um ano para o mandato dos
blica as duas potências Maçônlcas Grande Oriente do Brasil e
Presidentes e Viee-Presidentcs dos diversos Conselhos; permitida a
Grandes Lojas, os Grandes Orientes Estaduais. e as Grandes
reeleiçilô por duas vezes, condicionada à duraçilo do mandato,
·
Lojus l!:studuals, bem como as Lojus fllladas ils duas potências,
.O Congresso Nocional dccrctu:
· Ari: I• Silo reconhecidas de utilidade pObliea as duas potências
Maçónicas Grande Oriente do Brasil c Grundcs lojas, os Grandes
Orientes Estaduais e as Grandes Lojas Estaduais e, afndu, as lojas
regulares r.Jiadus a ambas as potôncius.
Art, 2• Esta Lei entra cm vigor na duta de sua publicação.
Art, 3• Revogam-se as disposições cm eontrdrio.

iI - Voi~ do Relator

.O Projeto de Lei n• 45/75, que se originou do Projeto de Lei
n• 366/71, visa a introduzir modificações substanciais na Jegislaçuo
vigente, que dispõe sobre u profissilo de Economistu. Isto nada •
obstante, nilo foram ouvidas as associações de 'classe, que agora
batem nporta do Senado, pura oferecer sugestões.
.O ponto vital da propositura reside na questão du "minoria, que
dirige a muioriu", .Ora, os órgã~s de classe dos Economistas
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sustentam que isso se daria, precisamente, se se adotasse a redação
proposta pelo nobré: Deputado. Dayl.de Almeida. E argumentam
que, enquanto o Estado do Rio tem 10.000 economistas, Mato
Grosso tem apenas 1.000, de sorte qucáo igualar'às 'votós de ambos
os Delegados Eleitores, ser6 a opinião da minoria' igualada à da
muiorili. E; como a maior soma devotos dos Delegados pode coinci·'
di r com a minorili dós eéonomistas' representados, então scr6 a mino·
riu, que dirigirA a maioria, se formantida a rcdaçã.o qunonferc um·
só voto a cada' Delegado Eleitoral, na· Assembléili de Delegados Elci·
tores.
. ·.o.;;; · ·
. '·, ~:·.. • . .. ,:
·Consideramos·. procedente o. argumento dos órgãos: de.' classe,
desde que' o,: voto . plural, 'obedecida' a' ·proporcionalidade 'dos
ecorioniistas registrados ·em ·cada Conselho Regional, não constitua
uni molivo'de desestimulo pani os Conselhos menores.
· Em ·coriseqUência,•apréscntamos a seguinte •·
EMENDAN• 1-CLS.
· · .· (Substitu'tiva) · ·
' ' ' Ao Projeto_ de Lei da· Cãmíua n• 45, de· 1975 (n• 366-B; ·
''de 1971, na orlgem),'quii:"altera'disposltivos da'Lei n• 1:411;
'de IJde·agosto dê 195\;·que'dispõesobre a proflssio•de··
E&:on.omista~·.

· · () c~·ngrcsso Nácionai decreta: ..
· · Art. I• OConse\hó'Federai'di: Eco!lomiá·- Co. 1'. Econ.
os ConseihÚRegionais ~ii Ec~nomia ~· Co. R.'Econ', .:.. de que tra·
tu o urtigo 6• du Lei n•.. 1.411, de 13 .âé'agosto dé 195\,'éom a novà,
redução d~du pelo artigo 'I• da Lei n• 6:021', de,J de janeiro de 1974,
são autarquias dotadas de personàlidàdejurfdica de direito público:
§ · I• Os Conselhos, referidos no caput. deste. artigo, .terão·
uutono111iu administrativa'e financeira e constituem serviço público
federal, gozando os' seus bens; rendas e serviços deiniunidade'tributâ·
riu total. : : ' ··... ·.· .. ; ' •. ' ' '; ' '
' '
'
§ 2•" Só 'poderão integ1ar, como membros efetivos,ou suplentes,
qualquer dos Conselhos de que:tràta esta' lei, os' Eéonomistas devida'
m'ente registrados équites com as suas anuidades,. '' •. ' ' '
§ 3• 'O mandato dos Conselheiros 'efetivos c suplentes será, de
trêsunos, renovando;séanuahncntc uriúérço dé sua composição.
Art. 2• A alínea h do aitigo 7idá Lei n;· 1.411, de 13 de agosto
de i 951, passa a vigorar com'a'seguinte redação:·
·

'-c

.

-·

"

. ·:·.

.

,-,

"h) lixar a jurisdição e o número de membros.de .cada
. Conselho·Regional,.considcrando·os respectivos recursos'• a
expressão numérica dos Economistas legalmente registradds
.em cuda Região."
. , ,.
Art. J• 1:: 'cometÍda expressamente ao Conselho, Federal· de
Economia a competência para estabelecer através de Resoluções o
elenco· de imibuições do Economista c especificar as ·pessoas jurC·
dicas sujeitas a registro nor Conselhos Regionais;•
, Purúgiufo ·único, As pessoas jurídicas· sujeitas a registro· nos:
Conselhos Regionais de Economia deverão manter obrigatoriamente
um Economista responsâvcl.
· ·· · .. ·
'Art, 4• O artig() 8• e seus parâgrafos dà Lcr'n• 1.411, de Í3 de
agosto de \951; possam a vigorar com a seguintcrcdàC;ilo:
. "Art. i• ·O Conselho Fcd~ra!' de EconomÍ~ serli cons,
tituCdo de no mínimo nove (9) membros efetivo's c igual nú·
· mero de suplentes. ·
·
§· I• O Presidente e o Vice-Presidcntc do órgilo serilo
escolhidos pelo Plenúrio, entre ós membros cfetivos eleitos.
§ 2• O Presidente e o Vice-Presidente, eleitos na primeira
ttuinzcnu de dezembro, terão mandato de um ano, permitida
a rce\eiçilo por mais·dois periodos conscculivos, condicionudu sempre ii duraçilo do respectivo mandato como
Conselheiro.
·
§ 3• Pura subslituiçuo de qualquer dos membros cfcti·
vos, ser~1 escolhido pelo Plenário do Conselho um dos suplen·

h:s,

. § 4• Ao Presidente competirá a administração .e rc·
presentação legal do órgão.". ·.-: . : "''
Ar!. 5• Os méin'ilros cfcÚvos c suplentes do Collsclho'·j:C"él~riil'
de. Economia serilo eleitos por Assembléia de Dclcgados·Eicitoié:s;
realizada com antecedência. mínima de trinta (30) dias da·data cm
que expiraremos mandatos· a serem renovados, que serli constituida·
de um representante de cada· um- dos Conselhos ·Regionais ;;de
Economia.
.': "
;',., .>
.·. ·,
· .§ I• ·Pura cada Delegado-Eleitor, haverá um suplente.·

.· . f 2i 'os Delcgados~Eleiiores serão 'escolhidos' pÔhl 'roillui
estabe\ccidu'n'o artigo 7•
' ' ' ' '
. ;.
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§ 3• Cadu Delegado-Eicitor. terâ um númcro:dc votos.cstabclc-cidoconformeosscguintcscritérios:, :. · •;.
.. ... ,
. , .;;~té o limite de 2.000 (dois.mil) associados:no'plcnô goz~ de
seus direitos estátutários,pertenccntc ao quadro do:respcctivo·Conse\lto Regional~ I ,(um) voto. para cada grupci·de tOO (cem)
assóciudos, despr~i~dás'tis fiaÇões menores de 50 (chiqucrità); ' '
'
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. b)· de 2.001 (dois mil c um) associados criJ :diante,.mai; l(um)
voto para· cada grupo de ·200 (duzentos) ·associados, nas. mesmas
condições da alínea anterior, desprezadas asfrações menores· de: IDO
(cem).
·• ·
- •
Art. 6•. Os·. Conselhos Regionais de Economia seriio. constitui:'
dos de no mínimo nove (9) mcmbros.efctivos e igual. número de su·
ple~tes.
,
.. .
·
Art ..7• Os membros dos. Conselhos Regionais de Economia·. os
seus respeclivos suplentes,.:bem como, os;.DclegadÓs·Eicitores •e
respectivos suplentes, serão eleitos .pelo sistema de; eleição: direta,
através de voto pessoal e se~reto, pelos Economistas registrados 'nos ·
órgãos regionais cônipeiéntcs e quites com aii,suàs anuidades .... :: ..
t•.!
-·.§.1• As eleições.a que se refere. este artigo,scri!o feitas através de:
chapus registradas; nos·, Conselhos Regionais,· devidamente assinadas•
por.todosos'seus componcn'tes e para cujo rcgistro,scrá aliC:rto prazo.
de no min~mo trinta (30) dias. ,._ ·:
,, , , . . , , .-:, ., . . .,
•' .''
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§ 2• Cada Conselho Regional de Economia li~ará os pi~zos:elei;
torais; .divulgando-os cm editais pela' imprensa,. devendo as eleições
se realizarem sessenta (60) dias antes da aatii em que se' expirarem' os··
mandatos. a serem renovados,.
,,
, ..

§ J• Os·'Shidicutos c· as 'Associaçõés' Profissionais ,de ·EcÔnolt
mistas, na sua área de jurisdição, podcrilo solicitar registro· de chú'
pas, mediante requerimento assinado,p~lo seu respectivo Presidente.

§ 4• O .Conselho Feder;\ de Ec~~~~i~,b~ixarã resolução
tendo. instruções relativas às eleições;. ., -......
,,, ,.

coo~~;
·

Art. H• O término do manditto''dosConsclhcircis; bcni 'é:omo'ô
do Presidente e do Vice-Presidente, coincidirA sempre com o do ario
civil.
Art. 9• Esta Lei entrará em vigor noventa (90) dias-apóS'sua pu·
blicução;revogadus as disposições cm contrArio. ·
·
Su\u das Comissões, 23 de outubro de 1975.- Nelson Carneiro,
Presidente - Jarbas Passarinho, Relator - Domiclo Gondlm,
llcnriquo de Lu Rcicqúe~
'PARECER N•525, DE 1976
\)a Comissão de Constltulçilo e J ustlça
Relator: Senudor Leite Chi11es ·
O Projeto de Lei sob nosso exume, apresentado cm 1971 pelo en·
tfio Deputado Duyl de Almeida, pretende altcroçõcs cm dispositivos
du Lei n•· \,4\1; de 'I 3 de úgosto de \95 I, que dispõe sobre a profissão
de Economista,· ·
'
··
,,, ·

-88'A proposição passou pelo crivo de numerosos Orgãos Técnicos
,.
. I'ARECER•N•526~del976,
..·;
uu Colmara e somente foi aprovada pelo Plenário daquela Casa cm
• lla.Comlsslo ele Economia ~ ·
·-··: , '
junho uo corrente uno, com emenda da Comissão de Constituição e
•·',: .. :., · ,. "
;•'··''' .,., ·•;!• ·~:·, ,,,, .. : ·
""·''· ·
Ju~ti~u du C.imurú.'" . · ' > . · ' .· ".' ·' ' :· ··.' ' ·. . · ·. _
.,. , RolatCJr.: Senador Arnon de l\1ello. · ··: , .,,
, .·.. . .. . . . .
. No .sónad~, f~i distr.ibuCda às. c. omiss~c.~ de· L. egislueão so. ci~l. . '· · 0 ·ilustre. Depu tudo Qayl.·d~ Ái:nei~~ apresentou; em, 197l; -~·
•
Projeto de. Lei, ,oru sob .o. CKamc desta Comissão, propondo di versus,
de-~conomiu e de· Finunçus,.vindo agora 1t nossaaprcciação:em·vir,
modilicuções .à Lei n• ).411,, de 113, de agosto ,de, 195.1, que dispõe,
tudo do Substitutivo que, no' primeiro• dos 6rgilos citados, lhe fpi sobreu.prolissãodc. Economista.,,,:, .,: .... ,,,,,.·,,,, . ·· ,:.\, ,, ..... ,,
uprcsentudopclo eminente Senudor'Jarbas Passarinho_.·
: · ·,., .. , Basicamenteu.proposiçilo visa a substitui(o atua I processo étcti •..
· O !'alo du·não distribuiçilo inicial.a esta Comissão cstá'conforme vo dos Conselhos Federal~ Regionais dcEconomia;.
· .1•• :
u.dci<Orminaçilu da url, 100,.111, n• 1 duletru b do .nosso Regimento
:.· ·Nu Justificação uo projeto o ilustrc,D,eputado Dayl,de Almeida
lnt~rno. t>or tal disposiçilo, ~omosp~upados C!c' :iprêciur 0 Projeto de
observou ,quenus co~diçõcs dcaplicação.da;Icgislaçilo vigente "a,mi,
Lei n• 45, dado que o Parecer da Comissão deConstituicilo'c JustiÇa noriu.vem dirigindo. u,muioria, pelo simplc~fato,dc quc,ccrtosfatores
du· Colmara .;... com •.emenda ·-!foi.·aprovudo •sem, restrições :pelo l'uzcmcom queupenas.um •. Sindicato,d~,Economistas,tenha,maioria.
l'lc:núrio daquela C~sa do Congresso;.: . '· ·:"
. ,·
de votos nus Assemblé.ias. Eleitorais do, Conselho .Federal. de, EconomistusProlissionaisn;· ..'. ,: .. : ,' .·· ."· ·.-- ,.,:..· -~--.;-' .''-,
Resta-nos, então, analisar. u·constitui:i~n~lidudc ~.a jÜridicidude
.A partir dai, o upcrfeiÇ~~;n~nto dem~dráÍico~ prop~st~ no pr~Je
do Substitutivo da Comissão de Legislação Sociul.•·"· ,·.. • .... ,.,.
lo oru sob anúlisc, alcança a'uuiónomia'.'administrativa c limÍnccira
.. Nà'o'hú o que ;.; opor u tul decisão: OSub;tit~tiyo ;ub~;dinu~sc dos Conselhos, ao.tcmpo_ cm qu,climilaa,recondução .de,prcsidentes,
buscando ,e~itur,, num,,e,, no.ut(O, ,as .· prúticas,·,dc ..:~abusos·, de, poder,
UllS preceitos da' Constituiçiio'e' inscre~se,'seni;ntrilos, no ordCnumc:nto juridieo.brusilciio,Aprimoru:o texto orginãrio'da Cdmuru- quanto. ,il., competência ,.dos.:; órgãos;: de, .liscalizaçilo;•,, c.ra! quase
dentro das diretrizes emanadas da· Lei n• 6,021,-.dc 3 de janeiro. de pcrpc:tuidade:dus-picsidênciasn... , . ;, -: ,_ -.-: ._,_ ·.· 1: 1•. :,j,, ..~ 1 ·1 .:;_.: .•
No Senado, o pr.,jcto foi apreciado pela ,Comissão de Legistgi4;·quc é: posterior à apresentação do Projeto (cm 1971)-,'aleunçundo-se elaboração que atende ao consenso buscado pelos econo-· lação Social, u qual aprovou' parecer;' rclatâifo' pélo 'itiisÚé Sénador ,·:
Jurbas Passarinho, :propondo'-um' sÚbstiiutivo"à' 'piàposiçào'; Na
mistas.
·~-·~
oportunidade, o.' relator avançou' 'considcraçõcS"sÔb'rc 'um' aspc~lo
Ao Substitutivo; julgamos que devam s~r supridas'duas falhas:' : que ,lhe pareci:u polêmico no projeto origi~~t;' quahlo à interpre;
I -nas allneas "a" c "b" do parágrafo 3•.do urt. S• ê usud~ u' ttição~ no caso, dos conceitos de minoria e maioria; · .. · ' ·· ·
.. r::Sto ponto'recôbeu"ieparos:·&ém quc'ô olijctivô bÀsicÔ'dÔ piojo:
c.:xpre!il'iilo' uassociudo~~·: ao :'iriví:s de ··registrados·~. que .seria. a mais
correta em vir,tude de que os economistas ·sc.rcgistram- c nilo•sc lo, yoltado'p'ara. a'formulàção '~c'úni mecanismo. clciiorar capaz de
cuptii'r, com a máidnia scnsibiiid:Ídc~ às'nnsciós'da maioria dÓs voiún:'
associam- nos diversos Conselhos Regionais;
lcs: f'osse motivo 'de"'itúalquéi diséóféúa. ó peso da''polêniica':csiú,
' 2- us chapas i:t~Úorai~ aos ConselhàsRcgiÓnais podem s:er rc~ portanto, no processo cletivo proposto no projeto, qual seja uforma'
gistrudus pelos Sindicatos c AssociaÇões Profissionais de Economis- de composiÇão dai\sscmbléia de Dclégados Eleitores,' '' '· .·.'
tas (§ 3• do urt.'7•), através de requerimento dos seus Presidentes,
· f: correta a oliseivai;iio'do'ilusiré seiiíuiofJarhos l'~ss~rinh'O'; ú'o
Niio se regula claramente, porém, a hipótese dos candidatos nilo deslindar. o .sentido da fórin'Utu ~"minoria, qÜc dirig'e' à iiiaioriu" ~ ·
sindiculi:.::ados, uos quais· se estende o direito 'de candidatura.' Nesta pois "quê isso sc.daritl, prcCisamcntc;·sê scadoiàssc icdâçào prohipótese. as chupas eleitorais, indepcndenti:S'do patrocCnio dc·Sin;· posta pelo ilobrcDi:putadà Dàyi'dcAlméian"::· ,. · ··· · · .: ..· ·" ·
dicutos e Associações,. deviam ter melhor esclarecido o direito de se
Dessa forÍnu, Estados ~om ·~m númÚ~ sÚpcriôr' de economistas
l'ormaliLarom, desde .que amparadas pelo .apoiamenio, de, dete.restariam igualados em votos cóm ·aqucics q'ue os tivessem 'cm quanmin~donúmerodceconomistas.
· ... ,·....
·
tidade menor; qualqúer que fosse esta proporção:
· ,;··
·. Assiln,'·lô;si: no· parecer• du"Comissào de . J:cgislaçào :social,
Em l'uce do exposto, opinamos fa~oravcl~cntc ao· Substitutivo
du Comissà~ de. Legislaçiio.Sociàl.coni as seguintes Subemendas, "i:Ômô u·muiór ·soma· de·.votàs'dos' delegados·pode ·coincidir com. a.
m'inoria dos economistas rcprcscntados,·entilo'scrã' u''minoria que
uci ma justificadas: . .
,,.:

a

dirigiráu.muioria'\,

Subemendu no I ~ CCJ ..
No artigo 5•, § 3•, atrncas "a"·,; "b" do Substitutivo, altere-se a
expressão "associados'.' por."rcgistrados",
Subemenda n• 2 - CCJ
'

.

.

.

Dô-se u seguinte redaçilo ao purãgrafo t• do art, 7• do Substitu.
tivo: ·
·,§ JY As eleições u que s~ 'refere este Ítrtigo,serão feitas
através de chupas registradas nos Conselhos Regionais, devidamente assinadas por todos os seus comp'oncntcs c com
apoiumonto de subscritores em,n~mcro mCnimo a ser lixado
cm resoluçilo do Conselho Nacional. Pura o registro dus cha·
pus, ser6 aberto prazo nilo inferior u 30 (trinta) dias,",

Sulu das Comissões, 3 de dezembro de 1975. - Aceloly Filho,
Presidente - Leite Cl1aves, Relator - Helvldlo Nunes - Henrique
de l.a l!ocquc- lllrceu Cardoso- Heitor Dias- Nelson Carneiro.

:........,·,-.. , :., 1 .,·~

·,·.~

,_ .. -,.,,..

•

,

·A,Iim de que u,muioriu rculmcnlc seja considerada; cabe verin~
cu r. o mecanismo possível· para que seja atingida a. proporcionalidade.
de delegados, em função dos economistas -rcgistrados,,'ou,,doutru,
parte, pelo estabelecimento,.. do. votei. :plural, .garantir,,esta,, proporcionulidude, ainda que um delegado seja depositãrio,de um mime-,
romúltipl~devotos,
.
... ,. . . .
. . A,. primeira .. hipótese,: .num sentid~ .democrãtico,, apresenta
maiores vantagens, porquanto a. um, múliiplo de. economistas corresponderia umu dudu. qúuntidadc de dclcgudós. Mas cssu solução
esbarru·núm aspecto prútico~ o de quc;·a cada rcriovução do Consclhó t'cdcral de Eêonomiu, os 'rccimos disponrv~is para' o deslocamento dos delegudos;eleitores seriam, necessariamente elevados.·
Esta diliculdadc.sucrilicu, ·sem ;dúvida alguma; a .melhor representutividude, em termos tisicas, no colêgio eleitoral de economistas
cm condições de eleger. o Conselho Federal,
A· hipótese do voto plural, proposto no substitutivo du Cornis·
silo de Legislação Social, se bem padecendo da dificuldade apontada,
alcança melhol' o objctivo de permitir h maiorin dirigir-se a si mesma, conforme o projeto original do' ilustre Deputado Duyl de
Almeidu,
Pelo cKposto, somos pela aprovação do projeto ora em exume,
nu f'orrnu do substitutivo da Comissiló de Lcglsluçào Social, aprovei·

-89tudu(us subcmendus propostas, pelo ·Comissão de Constituição c
~lido o seguinte
..
.
•.-I,
Justiça.
·
. . . , . ·. _, . , •. ::~ •. :: . _ ............ .
6 de agosto de 1976,
;: Sulu dus Comissões, 16dcjunho de 1976.- Renato Frúnéo, Prc·
'
.
si dente cm'.cxcrclcio ~ Arnori deMeUo, .Relator-'- AugÚsto Frânco- . DoE~mo; Senhor Deputado Athiê C~ury' ',
('ulloto 11inhelro:..: Jarbas Passarinho -.Lulz Cavalcante,, ,
PrcsidentcduComissilo · ;·. .-:•• ··''·' ··· ,_,..,
Ao Exmo. Senhor Scnndor,Mngalhilcs Pinto . . . ,. r.,"'•'<i:;
" ' " .·. '}ARECER 'N/m; li E 1976
DD.Prcsidentodo Congresso Nncionnr', . , · · ,-. ,., :• 'Y· ,.,.,~--· ;•.
.
.,,'.~, ;,· · \(,,.I•,'·,~;
. : I,·:.;'
' '· .::~•''"Í•·t.L.••'''··•.•:,_.,o~_._,,
• ua·conir55a~ de FinânÇíi5' •I, '
Senhor Presidente:
'!t
Relutar: Senador Saldanha Derzl
· · 'Nu'quuiidÜdc''dé Presidente do ComissiÍo:Místa~ incÚmbicÍa de
'

"'

~

...

'•'

o

•

· ·.vcm~ComissiÍo dc.Fi~~nças pr~j~to d~ lei de inieiati~ad.i ilus·
tre• Depu tudo: Duyl •de ·Almeida•. que _altero :dispositivos· da. Lei. n•
1.4JI;,•dc,,IJ •dc·iugosto· de :195 l,.íquc-.dispõc- sobre: a :profissão: de
Economista,:_.,·: :( ,.

.

'

•

. ... ,,r

.::;.~·•. ; ·.•.·1:··. ~1·:~.''1,,._-;-'·'j

examinar c emitir parecer, sobrC:'ci Projeto de' Lei n• 08, de '19?6:cN;'
que :'dispõe sobrc;Ús. rclnçõcs dc·,trabalho.>dO ·atleta. profissional ,de
futebol,. é.dá, ou_trus providências:;,,, s_olicito . n ~ •.~Exl ,,a, prorróg~çilo ··.
por muis s(ciriéo) dias do prazo concédido a este órgão para aprcscn·
taçuo:dó seu parecer, que se encerrou no dia 5·8·76.
. . . ... ·
· · · · Outrossim; 'csclareçó quê tal pcdido'scjusÍifiéa1pcia' ilnporiãncia
da mutí:ria, objcto de c~tudo 'c que é:stâ'a'cxigir do IIm• Senhor' Ri:'.
lutar, . Deputado .. lbrahim _Abi·Ackcl; -um, prazo,,mais . dilntado, pura
· c:luboruç-lo do.scu parecer.. ~ . , .:: .. :i · -~···· · ..~. _,.· ·. , ·:· . , , . :~. _,-:i, :;·,.,.,._ ., ..
, .Aproveito oportuiiidade·p~r~ r~n~~ar a V, Ex•, os protestos'
de·· estima: c 'elevada'· cionsidcruçilo: ':.::1~ oéjiutaclo ; ~thié cóury,
Prcsidentt:. ~... ·..·~.:'-"
; ._·, ·1·-· ..... ' 1 ·• ·-·!··~. '1·< • · ., • " • ·' • · ' •• · •

·: ·. 'Nu Cãmurudos ·Deputados, a proposição: veio a ,ser aprovada
. cim Plcnhiio',· após,tiamitiÍr pelas. Comissões 'de .Constit~ií;ão', c Jus·
tiçu~ de .Trab'allio'é ,lcgisliiçilo So'éiale ;dé: Eéoiioniia; lnd(Ístrin e
cOnlérCio'.~:.;.: ,;:.: :_ ,J··:. .::·:- '- _:. • ·:· .•.~_: _ .-::···: ~ . _,,_. _:: -: _·.·_ ·:···.~--- •.\~_i:~·::-_ :·:;_:, . :._·'
·. Trum1tundo no Senado Federal; o Projeto mereceu pareceres da
Comissão ,de Legislação Social, com Substitutivo, ,da ·Comissão de
Constituição .c Justiça, :coin ,duas,Subcmcndas:ao .. Substitutivo e da
Comissüo ;. de: . ~conomiu;; . pela ,.apr()Vnção · do ·;Substitutivo da
, '·
,,
\'
,
',:·.-:··.'1'1:~·,',.:, .•,··~·.
'_,I
·~:.
_ ~-:.1•
Comissão de Legislaçilo. Sociuli coin· as Subcmcndas ,propostas pela
,0. SR.J~RESIOENTE,(Magalhili:s Pinto) - A Presidência•
. Comissão de Constiluiçuo c Justiça. ·
,
<;'· .:.-....... _.-·:: ...: "" ..
·"·:No que diz ·respeito' à'dcnomina'ção'.dos"Conscllios,. a· proposi, dérc·rcusoli~itUÇ~~·.;_.·· ... -..;....;·:·;~ ..'.:.~~~ ... :.-·.:;\(:.,. .... _.
Sobre a mesu, expediente que será lido pelo Sr. I•·Sccrctário.1
." . · '' ·:.., ..
'·' · · :,
•·
' ' -" • '·· ·, · r'
•
-., , • ., ''1'... ção iornou·se-inócua'umu' vcz'que a' 'Lei n• 6~021~ de 3 de janeiro de
. . · ' ~ Údo ~ s~guinte · · · · . ·
1974 vcioaltér4·hi conforme prctcridêú ó âutor dó projeto,'·' .
·: Buscu'u proposiÇão''substituidlimbém ·o processo' clctivó ntual·
·.·'.
mente cm vigor paru composição do Conselho Federá! de Economia
c dos Conselhos Regionais de Economia. . .
. .
.
OFICIO N• 116/76
. O· SÚbsiitútivo, da Comissão' de· LegislaÇão Social, da .lavra do
. , BrasUin,5deagostodcJ976.
eminente SÕnudor Jarbas PassiÍrinho,vcio superar a. inocuidade rela·
ASua Excelência'. . , , ._ . . · · .
tivu udeiiominúçào e àcolhi:r pondcrações'dos órgilósdc classe: ·
As. Sub.emendus' da douta Comissão de Constituição e JÚstiÇa Senhor Senador José de Magalhães Pinto;
visurum ·o :aperfeiçoamento do Substitutivo e merecem iambém DO. Presidente d.o Senado Feder~!,
_, ':.
n~sso_apoiUmento:~: .... -~ . ·.- , . . --·
'Scnhor·Prcsidentc:'·
Amutéri:ifoi anulisuda'cxáustivamcnte cm todos os scusnspcc; ·
Tenho ti.IÍ~nr~ de.indicar. u Vosso. Ex~clência•. Ó.Scnhor.Di:pÚ~.
tos. pelasComissõés que tramitou no Senado. Federal.
·
tudÓ
Hi:lio Campos para integrar, cm substituição ao Senhor Depu~ .
. .PUsseiTios.ugoraa;análisc que cabe a está Comissilà de Finanças,
cn~ rúcc de,súui:ompetência regimental., ·. ,
,, · ..... · . tudo Santos Filho, u Comissão Mista incumbida de estudo c parecer
O§ I• do Artigo I• do Substitutivo vem assegurar nos Conselho_s. sobre 11 Proposta 'de Emenda à ConstituiÇilo n• 20,dé 1976;que'"mo·
', ú redução 'do :ariigo 150' § · I•, 'alínea ·a,· dà Constiluiçfio
t'edcrul'e Regionai(dc,'Economia ·a autonomia administrativa,; dilicu
F~d~niln_ .... .:.
···· ,,,_.;~ .. ;.·
.. ·; . . ;:--._, . ·.... '
..... .,,.r.·-:·
línuriécira, ·éansidêrúndo-os 'serviços :pablico •fedcrar·•c cànccdcndo·
·
.Apr~vciiÓ
puiu
renovar
os
prote;t~s
~~estima
c
elevado
api~çd.'
lhes imunidade tributária total; ·. · ·
· · ·
-:Dcj>utudoJosé.Bónlraé:lo,
Li
der
da
ARENN.
'
·'
· ·"
Caboi,uqui,:rcssàltur que tal autonomia C:,de toda conveniência,
pois evitará a práticudeubusos de poder por porte d_os órgilos fiscal i· · · U .SR. I'R~::Sn)ENTE' (Magaihilcs Pinto) - Será feità a
~udorcs,que,'riãó ruro,'se excedem nu sua compétênciÍI de fisculizar,
substituição solicitada. • , · · • ·
· ·
' ·
, ·' : • -.
····À 'vista dus.'ruzõcs upreséntudas;'iio ''iimbitó iegimcntal'dcstu
. Sobre u mcsu, .requerimento que, vai,scr . Jido· pclo .. Sr.:.·l•·'
· ..
·
·
Comissüo 'de 'Firiúnças,' nada: tcmoSu opor à proposição e,' ussim, S~c~etúrio. · ··
opinamos pdu siiu. upiovuÇao . nos' teim·os' do . Substitutivo · du
Comissiio de Lcgisluçilo Sócia!, acolhidas as duús Subcmendas apre·.
f: lido o seguinte
scntudas pelu Comissão de Constituiçilo i: JustiÇa. ·· ·
·· . ·
. Sulu dus Con1issilcs, 'cm s'dc agosto de 1976. ~ 'Amnrai'Pehioto,
RI!:Qllf:RII\1ENT<l'N• 340, DE·1976
Presidénte.:..: Saldanha' Derz('Rclator..;; Rlly Santos...,. Fausto Cnstello Bran~o :.:.: HeltoiDias:;.'Eveláslo VIeira..;; Benedito Ferreira- ·
Muuro.Benevldes..:. Helv~dlo Nunes; ·
Requeremos urgência, nos termos do· art: 371:allncn "c"; do
Regimento, puru o Projeto de Lei do Senado n•40,•dc· 1976,qucdiso''
o SR. I'RI!:SIDENTE (Magnlhacs Pinto)--. OExpediente lido põe sobre o processo de nsculizuçilo pelu Câmara· dos Dcputudosé
vai à publicuçilo, (Puusa:) · ·
·
·
·
· · ·
pelo Scnudo ,Federal; dos atos do . Poder Executivo c os da adminis· :
Atendendo à consulta do Presidente Célia Borjn, a .Presidência traçilo indirctu.
·
··,· :·_.
convoca sessão solene do Congresso Nacional nrcallzar•SC no dia 25
Sulu dus Sessões, 6, de agoslo de .1976, - Itamar Franco. no ·
de agosto, às quinze horas,' no plenário da Câmara dos Deputados,
dcstinudu u homenagear o Patrono do Ex~rcito Brasileiro, Luís cxerclcio du Lidcrunçu doM DB, . ·
Alves de.Limu c Silvu, o Duque de C_nxias,
O SR. PRESIDENTE (Magnlhiles Pinto)- De a~ordo écim o
O Sll. I'RESJUENTE- (Magulhilcs Pinto) - Sobre a mcsu, disposto no urt, 375, III, do Regimento Interno, esse requerimento
figurará na Ordem do Dia da próxima scssho,
ollcio que serd lido pelo Sr, I•·Secrctdrlo.
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-90Sobre u mesa, requerimento que vai ser lido pcló Sr, I•·Sccretú·
rio;
~lido o seguinte

REQUERIMENTO N•341, DE 1976
. Nos termos do art, 282 dÓ Regimento ·Interno, requeiro que os
l'rojctosde Lei do Senado n•s 139 e 176, de 1976, tcnhum.tramituçno
cn1 conjunto,
.•.. • ·
"
, Sala das Sessões, 6 de ugosto de 1976,- Accioly Filho, Prcsidcn·
te du Comissilo de 'constituiçilo cJustiçà•. :
.·
. ·.O SR.I'R"SIUENTE (Mugalhilcs Pinto)- Esse requerimento
scrú publicado c incluído em Ordem. do Dia, nos termos do disposto'
no urt. 279; 11, c, do Regimento· Interno,
:
•

,,

,

,

v·

I

,

,

~-

,

, , J

,

'

, , '- ,

,

, ,,

,

L..

,_, •

,, , j

O SR~ I'RESI.tn:NTE (Magalhães Pinto)- Hll oradores inseri-

tos.Con~Ódo a palu.vrá· ao nobre Senador Luiz Ca.valcuntc: . . . ,
·
O SR. Ll/IZ CAVALCANTE (ARENA;_;•Al, Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr, Presidente, Srs. Congressistas:·
· ..eio Brazi.lle.nsê de
· ontem, cm manchct~
•, da p. ~imci~a· pllgi·
o·.. ·Corr
·
nu, apregoa: ·~o 'Fim do Baronato Oficial; Fim Mesmo," E, logo
ab~ixo, vem a notícia de que o Conselho de Desenvolvimento
Econõmico decidira que "a partir de agora, osdirigentcs·dc'cmpre·
sas governamentais terão um tcto máximo de salário". ·
· ·
lnfelizmente: 0 Correio •erÍ~anou:sc: Ainda ~ã~ foi 0 fim do
·
·
baronato oficial, mas,' apenas, o começo do fim. ~que o inciso IX e
final das deliberações do Conselho de Desenvolvimento Económico
ressalva:

"Inciso IX- As remunerações que, em I• de agosto
do corrente ano, eventualmente. excedam os montantes
lixados. no Inciso I, poderão ser mantidas, cm carâter
pessoal, ati: absorção pclos futuros. reajustamentos.:·
Ora, Sr. Presidente, Srs, Senadores, nesse inciso, a colocação do
udvi:rbia "eventualmente" parece-me algo descabida, visto que, den:
trc os atuuis dirigentes de empresas estatais, se nilo nu maioria, ou
mesmo na totalidade, os proventos talvez excedam alentadamcnte os
montantes fixados no inciso I. ·
Também te~ho pura mim que u cxceÍ;ilo estabel.;.ida anuÍa, em
parte, perante a opiniilo pública, os efeitos positivos· da moralizadora·
Iim ituçno de proventos .. Nu verdade, o esperado, face ao que na ví:s:
peru oliciosumcnte se noticiara, cru uma dcmonstruÇ'Jo inequívoca,
imediata, or~a omnes, de que o Governo não. d~rme para Mecen~s. ·
Era o que eu tinha u dizer, Sr. Presidente, Srs .. Senadores. (Muito bem!)
'
~
1

·

•

: ..

() SH. I'RESIUENTE (Mugulhiles Pinto)- Concedo u palavra
uo nobre Senador Dirceu Cardoso, (Pausa,)
S. Ex• nilo estú presente,
Concedo a paluvru ao nobre Senador Mauro Bencvides,
() SH. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o se·
guinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em vúrios pronunciamentos nu tribuna desta Casa, tenho dcfen·
dido o aparelhamento do Congresso Nacional pura cumprir, ficlmen·
te, os encargos de controle e lisculizuçilo que lhe foram cometidos pe·
ltt Curta Magna cm vigor,
A disciplinuçilo do urt, 70, da Lei Maior, atruvês de lcgisluçilo
ordinária (Lei n• 6,223/75), tornou explícitas as atribuições da Cfim a·
ru dos Deputados e do Senado Federal no que concerne à fiscaliza·
çilo linunccira c orçamentária da udministruçl\o di reta c da indirctu.
Reconhecendo a evidente incapacidade da nossa Comissilo de
Finunçus - incumbida de utilizar as prerrogativas dccorr~IIIS da·

quolc diploma logul pura satisfazer plenamente as novas c complexas
turolus, com a sua .utuul estrutura, passei a defender u instuluçilo de .
uma Auditoria ospociulizudu, fazendo-o com Oapoio ostensivo de to·
do• os integrantes duquclc'órgilo técnico; presidido exemplarmente
pcloScnadorAmurul Peixoto; • :· '
' '·
.• •··

~ucossivos foram os,deb:;~~ nu;somi_ssil~ ~ neste plcnllr.io; com
Objetivo de deixar patente a,tmpertosuncccsstdadc de se aJUStur o
. nosso :Parlamento puro 'àicridcrOàquclcs· misteres .pertinentes .à úreu
· do controle externo, .
.•. · :....... '.· •. · '·· ····
•· ., •·· ·
Á sugestão primitiva, capuz dc.ser viubilizudu.'com muispclcrida·
.. dc, scriu a requisiçilo de funcionllriosJcdcruis,·pcrtenccntes.a outras·
·~cpurtiçõcs; para:a:composiçi!o:inicial"dc uma•au'ditoria financeira,
orçamentária c patrimoniaiL ' · . · · · · · · ·. · ·::
.'
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Defr'ontou~se;. no cntanto,·,a 'Colllissilo'dc. F:inanças, ·com uma

diliéuldude de nuiureiu: iégimi:ntul,:conscqa'cnte do aisposto'no uri.
441, ila'ResohÍçilo n• 93; de 28 de''ncivcmtiro .de. 1970,. vuzudci .rios
seguintes termos: .
.
' .. ' " ..
·· ·
.. · ,.,
·, ''" :
;"Art,'441.' Pura'
da Cash
· os•seiviçós
· ··
·il somcnti:,sérá
··
rcquisitudo·funcionúrio de outra 'rcpurtiç o nos clisos'pre: ·
vistos no 'urt, 424:e•no Regulamento 'Administrutivo'do ·
Senado Federal:' .. '
. , . .::·:. · •· •.·· ·.. ,, '
·.·•
· '
. Parúgrafo:ilnico: Os sér~ido;es'cid'sen.ado Federal po· . derão, autorilados pela Comissilo, Dirctora,.prestauervi·
· ços'u outros 'órgilos do.p.oder público.ou aceiÍur missÕes estranhus à Casa, ·obedecido ·a;disposto no 'seu Regulamento
d. . · · . · · ·
· ·
À mtniSirUIIVO,:'.
.1 • •
,,

"

•,

'•

'

Pelo ~rt..441 agora lido cstá'a Mesa do Si:nàdo Federal ini·
possibilitado, por uma vedaçilo · rcgim~nial, ·de 's.olicitar :'ii. cola·
boraçüo de servidores que pcrienç~m a .ou tias' rep'urtiçõés federais c
que aqui poderiam ujudurnessá tarefa' de fiscalização fiiià'n'éêira· é Ór· ·
çamentúi'iu.· _ .
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Observada· u letra .'do 'Regimento;· a Mesa.·só. possui·
pr~rrogutivas de requisitar servidores para os trabalhos relacionados
com u vigilância e segurança do Congresso Nacional, E o projeto que
então concebi permite à Mesa a convocação d~sscs scrvid~r.cs pura
compàr uma auditoria linancciru, patrimonial e·orçumcntária:que
vicr u ser constituidu, como é nosso desejo, no ãmbito do ·senado ·Fe· ·
derul, ·
.
· 'O Sr. Úzaro Ba;boza (M.DB

upurtc'?

~ GO) ~ PcrmiÍi: V, Ex•um
·

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB-CE)- Com prazer.
O Sr. Ldzuró .Bilrboza (MDB- GO)...;, Nobre Senador Mauro
Benevides, o Senado da República nilo telll ficiÍdo indifcrénte à ne· ·
cossidade de dor fisculizuçilo efctivu à udministruçilo diretú·e indircta
da República,' nem tem silericiudodiante dos .abusos cometidos ora
aqui, ora ali. No uno passado, omi:s de agosto';_ senilo estou sendo
traido pela· memória .:.. quando .tive .u honra de, pela Bancada do
MDB, como Lrder, responder ao discurso presidencial de. I• de
agosto de 1975, jll chamávamos a atcriçilodo Ooycrno pura u onda
uvussuludoru de,córrupçilo, que niló vinha ae ontem,mus de muito
tempo e que, com'o bombas dccfeito.rcturdado intru.nqUilizav~m"a .
Nuçilo, Hú poucos meses, o nobre Senador Luiz Cavalcante, cm pro·
nunciumcnto feito nesta Cusa, também formulou denúncias que nos
lcvurum u apresentar, à consideração do Scnudó, um projeto de lei,
que lixava o tcto puru o pagamento de vencimentos ~u administra·
çilo di reta e. indi~etu .. V,. Ex• desde. os primeiros dias do seu mandut.o
nesta Cusa, como grande representante do Ceará, no Senado, tem-se·
batido puru que:o Scnudo tenha efetivas condições de fiscalizar a
udministruçilo. V, Ex• tem insistido nu rcgulamentaçilo do urt. 45,
da Curta Mugnu, V, Ex• tem exultado o nascimento de um novo
vodcr lisculizudor, digamos assim, que tem se constituldo nu uçilo do
Tribunal de Contas du Uniilo, O nobre Senador Luiz Cavalcante, da

-91Buncudu du ARENA, também; tem feito ecoar a sua voz; aqui, quase
semanalmente, denunciando erros, c abusos, Ec é· natural que o
· Senado, nobre Senador, neste instante, nilo possa ficarindifcrcntc à
ondu moralizadora que é: preciso realmente 'imprimir ·nos !negócios
públicos: deste País; c'esteja armado ;para assim fiscalizar; com efi·
·ciênCia, os atos·administrativos, Felicito V,. Ex•'pcla oportuna apre·
sentação: de emenda :uo_.nosso ;Regimento;• que permita,'. assim, ·ao
Senado,:requisitar do Triounal.de Contas da União técnicos' capazes
de assessorar: a Comissão de Finanças desta Casa c cla•possa, igual·
·mente, alcançar o seu dcsidcrato,:Nobrc Senador, V; ·Ex• está de pa·
rabi:ns pclo'scu.trabulho sério;•patrióticoc preocupado sempre com
·o futuro deste·País;• .,. "'·.:c:' .
,y....,. ' . · •·· . .:. o! . _, ..

órgãos da Administração 'indirctri, -apreciando,. aqui; dc)ornia
meticulosa, aqueles balanços c relatórios que dizem respeito uo. fun·
cionumento de tais entidades du Administração descentralizada .:'.; 1~ '· ..
' ·Posso, realmente; aferir o,csforçÔ'dcspcndido:porV. Ex;p~ri,
sozinho· àu com. a · ujuda de· técnicos; cxtràir àqueles 'dádos,. que
servem de: búse. uós 'seus proriünciumcntos;_ ouvidos, sempre, nesta
Casu, com an!aior'atcnção;. porque indiscutivclmciitc:lilcidcis c. per~ ·
cucicntes.
.
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·O Sr. Lulz.Cavalcante (ARENA.--::: AL)-. Muito obrigadô.•' .

• <J s~:·MAJ-~c; BE~EVJDES' (.M DB.:... CE)-"' ~~s;Sr. ~r,;.

side'rltC~- voU:

então; ·:dar:~a_l·conhêê:cr~ ··neSte instante~; ·o':tC:xto ·do ·meu
. ·, o'sR:'MÁÜRciiÍEN.EvloEs CMÔs,...:CÉJ:- J~icl~IÍnente,
'projeto 'de•resolução que prctcnde•altérar o irrt:L441 •da'·Résolúçilo
nobre Senador Lázaro" Burboza, teria que' agi-adccér .â V, Ex• .o si:u
n• '93, de 28 de·novcmbro· dcii970;do.Senado'Fcdcral:.. ·' ''' 0 , ...
aparte aítainente'esthnuíurúcpara lllim, especialmente peío elogio· à
1
Pc;rÍiiic
um
línhu de :utuuçào '9uc,'me ,tr~éei; de;Jius,~ar'no: sentido, de ··que' o · : à sr~ ltcÍvídi~:N:~~;~(ARENA
Senudo.e·o, Congresso; ·de um:modo gcral;·pudcsscm ·cumprir' c bem, uP~rú!'i'<_~----· ·:>.~~;·,·_nl;::·:,_~::J:.~;:, ... ,"~ ;. 1',.- ,- . .'. " . .::, . · ·.--~:·:·.~·; _,:.· , .·.
os: encargos de ,controle de' fiscalização que lhes :sao-defêridos pela
. ·,{_) SR.MAUROBENEVIDES (MDB'-' CE)-- Com·todopra·
. sistcmúticucon'stituciónal em vigor::Rcillmente, dcsdê ô'anÓ passado '<C r, nobre Senador Helvídio Nunes:-·: ,, · ·1• ' • - '· :·.:.:·. ; ...... '· o..·"·''
.: qüe à_qui tem sfdo,_evidenéiáda a nossa 'disposição dc.Jázér ~óin que
. '.--:.:·,,./:,;.:•'·-"r,•-->._,:::'•·'·-'<.:•.'-~·;~-·;., ·-·,.,,: ... :. .'•~· ,.. ~. '; •' ,;__ .:,~,_.·:; .. ,~·-,--.,",
. seja-observada aLei n• 6,223, 'que abriu novaspcrspcctivas ~o con- . () Sr. tlclvídio Nunes (ARENA -PI)_~ Eminente. Senador
trole ~xteino. Decorrido, porém um 'imo cum,mi:s do inícia:li'a vi· Mauro. Béncviêlcs; dcséjô .apenas i:nfátizar, a. Í:oloi:aÇãó' dada; p-or
gi:nciu 'dü Ld n• 6;223, nein íiComissãó de FinanÇas do'Scnáôô; nem ,V. Ex• ao projeto que está ammcinndo,'pôrqué cm Üm'dos"àpartcs
u Coinissào~âe Fiscalização Fiilariécira 'c Tomada di: Contas; ·da proéÜiou:s~·-distarÍ:er pensamento de.V •.. Ex•.Na 'verdade, com a
Cãmuru dos Deputados, pudcramO,desenvolver uin trabalho com u proposiÇão, objetiva·v .. :Exo.forrieí:cr àCoinissi!ó di: F:inançiís do Se: .
. ~~p!i!~de, pre~oniza~a J>Or ~-q~ele:dipiOIJ1a lcgâl, .de ércr que, núdo' omati:riul··huinuno indispensávcl.prira q'ue,cla,possa; rcalmen·
agora, aparelhada com uma audrtorra, que, no meu entender;· é indis· te; i:xl:rccrC'éxéêutiú· ás'súás tarefas. V. Ex•'ofcrccc a proposição ao
peniúvel pura
funi:ionamcrito da Comissão, possa à s~nirdo, eiian1e du Casú não porque iixisiu cor~uÇiló nci Brâsili é corrrli;ão; sob
exist'c.no'.mundo
inteiro: ,v. Ex• está'"'oferecendo
integrá'i:sencstÜ.Iinha; elogiável de moralização da coisa pOblica no detormirúidó'limite:
,, ,,
' ''.
_,,
- .,, í•• .... ,,,· -..• , ···Páis.
· · ·
.
..o projet~·à C:os~i porque jú sentiu,..-- comoJodos nós' sentimos;... a
'..
',:···
· ní:cossiiladí:, imriiriosu: di: instrünieinaliirir. a: Comissi!o:dc.F,inanças,
'· O Sr. l.uiz.éuvulcu~tc (ARENA - AL) - Permite ·v. Ex•, paru'qúÚia possa deiempenhur'ficlmenlé os dcvêrés cjuê lhc.cÍibcm.
nobre Senado~/· ,.,.,
.· .· ~is~j~~;~IJ~<; o'~:~t·:\;l;>~sc'~-DB ~C~)~ ~c~lmcntc, no· .
. ·. O SR:MAÚÍ!Í> BENEVÍllES:(MDB :._CE) -.Com todo o . bre Senudor Helvidio Nunes;·desdc o ano passado; quando nilo eram
prà1.erinob're Sei1üdor LÚiz Crivulcuntc. ·
·.
· ·
conhecidas uindu, í:m toda u profundidade .•:extensão; essasdcplo·
O Sr.: Lui;,, Cuvulcuntc (ARENA ..:.. AL) ;... Nobre Si:nÍldor rúveis' situações vinculadas.·a,is·superfuncionáriós;:cu, já me ovinha
Mauro ·Benevides, eu me dou ao trabalho de tentar irítcrprctar os ba· detcnd<l-em "-itpreciuções: 'cm: pnmunchimcntos, · cni ·. débatcs;' ·nu
lancetes'·das' empresas•estatais;· o· que para··mim .i: um verdadeiro . Comissão,de.Finan·ças,:cm/torno du'-~ccessidadc de aquêlc nosso.
· trabalho de Sisifo/porquc especialista· não .sou na .matéria:. Por isso, . órgão técnico apurelhar.-se.udequaduini:nte.para cumprir. os encargos
só posso.aplaÚdir u iniciativa de·v.·Ex• Nu verdade,' pura um leigo . du .Lei. n•., 6.223;._,,ue pussou,a .. vigcr . ,' ·desdc,o. dia.J4 :dc . julho; de
nessu"mati:riu .::.. e creio qué todos nós aqiri' somos maiS' ou •menos 1975. lnclusive,:o .. Prcsidcnte Amaral.Pcixoto;.quc:dirigc,de forma . ~
leisos em anúlise de' balanços.,; : - ··· '· ·, · · -" tilo correta e eficiente a.Comissilo de Finanças; chegou a'constituir
• ,.·
-~ ·
•,• .. ;.\~-·.',, • ~- .~-~·· . .:-·1 .'. • ..
_ , • :··...
, .·::
.'-'u· '"'
um~ Subcomissão; parit que ·esta se incumbisse de relacionar as provi·
O SR. MAURO BENEVIIlES (MDB- CE) - Mus V. Ex• di:ncias'· iepui'adus; inêlispcnsáveis.':;aa· •perfeito:: funcionamento·: du
nüoi: ião leigo 'assim, porque unulisur balánço duPETROBRÃS. não Com is são 'dé::'Finanças,'· cm .face das. novast prerrogativas· decorrentes
- í: IYu.:il,'
·---~~-:.~: ;<,
-'·'I·/-~-,.
-~ ~- : ·:•:
da referida Lei n•:. 6.223_; Portanto; unteriorinente;já ha~ia· essa preo· , .· .
~... O Sr. l.uil.Cuvulclintc (ARENA- AL)-'- ... analiso, mas r•· .cupuçüo da nossa. purte, preocupação •. também,da. Comissão. de ·
correndo, às minhus expensas, a'perii~s 'particulares, ,meu. nobre Finunçus, ...qut:; . ugorU, 'assume· carUctei'isticus··dc·,-muiof:. rcspOrlSUbi;. : ·· ·~
!idade, em função de todas essas denúncias que estilo éiréulimda· fur· "'
colegu. Dai o meu élusivo aplauso à iniciativa de V. Ex• .
·
tamente.nas colunas dos grandes jornais brasileiros, c~ ·de. formà:pur·
o Sr. 1.~1.~ ..; tiarbOlU (M DB
Mas'~'m ato .de pu trio· ticular, rio o. Estudo dos. Paúlo; ·
·' "'
":'
.
'
'
" " .
.. ·
tismo de v. ex•
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: '<i sr: l.ui1. c:ivulcuntc (ARENA C:.. Ú) .:_Mas dizia eu qu~ sou
leisu na muti:ria, pelo q'ue bem posso avaliar como' é dincil, puru
yuem não possui conhecimentos~cspecializudos; 'discernir o' real
duyuilo yue estú embutido, porque não ·pode ser explicitamente ex·
presso•enfnúmeros nos-relatórios c nós baluncctcs. O Sr •. Roberto
('umpos, com a ·r~sponsabilidude de ·quem já foi Governo; disse e es·
creveu: "0 Governo é perito não cm reduzir custos, mas cm disfarçar
custos''. Governo no sentido mais geral, Governo cm todos os
tempos; Dur,meu nobre colega, reitero os·meus efusivos aplausos ii
meritóriu iniciativa de V, Ex• ·
·
-

'

O SR. MAUI!O llliN~:VIIlES (MDB- CE)- Muito gratÓ u
V, ex•, nobre Senador Luiz Cavalcante, que, nesta Casa, tem de;
monstrado umu preocupação constante com o funcionamento dos

.

"

'

,.

'"

"Art. I• O urtigo 441, du~~s~luÇilo"~• 9J, de 28 de no·
.vembro de 1970, passa a vigorai com a seguinte rcdaçilo: . .

.

'

" ' ·'

'

'

"

"

~·" ~ ' ,,: •'

·,;Art, 441. · Paru ·os serviços da 'cus;!•soniÍ:nté' scrli
requisitado 'funcionlirió de 'outrU'repurtiião 'nos casos
previstos: no art, .424 c no· respectivo -Rcgulumcnto
Administrativo, bem como pa'ru integrar Auditoiia firian·
ceira, orçumentúriu e· patrlnioniul que venhu u'scr' cons·
tituidrt no Senado Federal."
·
·
Art, 2• Estu Resolução cntrurli cm vigor na duta de sua
publieuçüo, revogadas as disposições em contrlirio."

-92...... ~is u justificação formal do .projeto de. resolução agora apre·
scnU!do:.
, ,..

conseqUcnt.e dos respectivos cargos c o provimento dos mes'
mos através de concurso públiço,', . .
· , ,. · .
. .. Não i: mais possfvel.proti:lar-se o aparelhamento técni~o
dú. Com issllo de :Finanças, do .Senado :Federal :Para, o ·cabal
' cumprimento de suas.rclevuntiis funções' de fiscalização 'c con·

''A discipliÍm.çilo dÔ uÍt. 70 da CurÍa MÚgna, at;avés da
Lei n• . ,6.223,dc .14 dejulho,dc 1975,,conferiu no..Congresso
· inúmeros encargos rc.lucionados com a r.scaliznçiio financeira
~ •. trolc,externo ..:. :,_.
.... :•. 1....._. • .;~1~,-.·... l:·u,.L, ..•·.·,····<"·· ;,- ....
eorçamentária du udministraÇiici di reta c da indirctn. . . .
. ;, !: • .FreqUentemente- como' orá acontece, cm relação a gns·
í: certo'qúe o Tribunal de Contns'dn União, ao quÍll fotos excessivos.: com •. mordomias,..;... silo.• denunciados,, .• com
rum também cometidas, nesse tocante, relevantes tarefas, tem
elogiúvel coragem,. pela imprensa; •fatos relacionados·. com, u
procurado, gradutivamcnte,. ajustar·se lls suas novas c mais
mulversaçuo,dos .. dinheiros públicos,tscm que o Congresso
·. umplus atribuições,. exercendo' Úçilo'·vigilanté:'na' defesa do
.possa eficazmente integrar-se neste esforço moralizador;· . . ··: ,
putrimõnio,público., '" ·
.:· ·,; ·'· · .. ::• .. • ·"
Diante de tudo isso, é de esperar que o:prescnte:projcto
.Pela referida ·Lei n• 6.223, .a, Comissão de Finanças .do
· ven hu .u ser acolhido, ensejando perspectiva de. pronta c. cfi·
Senado Federal, e a ComissilÓ. de Fiscalização Financeira .c
ciente uçiio do Seriú'do eni" fav'or do in.tcrês'sc' público:" ·' ·· .· · .
.. ''
o, ,• ",' o;'
1'omada de Contas, da Câmara dos Deputados tiveram acres,
.. ··.. ,-_.;;I> ;_•;,~• ,.,:::-;;.:';i·~·- •.-.:.;·,:::",-•:.~.'-' ,!!:'.. '_ 7'.
·,_"1,.;
cidas.· substancialmente as suas prerrogativas relacionadas
Esta, Sr. Presidente. c,Srs ...Scnndores, a justificação. do, projeto
· c:om o 'controle externo. Decorrido, porém,' mais de, umano
·do início de vigência do mencionado diploma, aquelas duns de resolução, que logo m~is encaminharei à ,Mesa: para a suàJeitúrn, .
<'omissões Permanentes não,se estruturaram .adequadamente . ·na .conformidade do. que preceitua o.Regimento; no.CKpedicnte do
:, .
>. .. , ,.,
..,,;, , ,. . ·
pura ussumir as novas responsabilidades; cm que pesem os próximúsessilo,
c:sforços que, conjuntumentc,Jém sido desenvolvidos pelos
··' (>' Si/Ewelásfo Vieirá (MDB -'SC)'- 'Per.rriitc V. E~• :um
seus· respectivos. Presidentes,''Senador· Amaral Peixoto e aPUrtc'!, .. .,, , ··/:-::;--···-· ··:,·,<~-~~:-.-·:: ,,,j, , ;;,.·.····.) 1 ·., 1 ~'
,
Deputado Arlindo Kunzler:..
. ' · . . .·.
. . .
.. -.0 SR. MAURO_BENEVJDES'(MDB-CE)...:. Com imenso
A idi:iu da instuhição de uma' Auditoria, incumbida de
. .• . ..
utuar nus áreas r.nunceira,'orçamentáriá'ê patiimoniai,'pas~· prazer, nobre Senador Evelásio,Vicira;
··. ·.·.·O Sr: Evelásl~. Vieira' (M DB.:;.SC) .:.:.. Os compo~~IÍtesdesia
sou u ser por mim 'defe~didn cm sucessivos' pronunciâmentos
com furta' justificação, ··sénsibiliznndo a unanimidade ·da Cusu ti:m urna grândc rcspÓnsábilidnde com o'povô brnsUciro;'ci'dÔ;·.
Comissão de Finanças desta Casa.
.
· · · .•. ·
procurando' interpretar-lhe 'os· anseio~, :'transmiti·los;: através '•da
Pura viubilizá·la com presteza; seria hidispensável. à tribun~, du. palavra falada; de .trabalhos éscritos;"dri clabÕraÇilci' de
requisição de funcionários 'de outros OrgilÔs, já com éxpeleis·, nu flscaliiação.lnfélizmentc;•no:meu énteiidimcrito, ésta.Casü
rianciu nos. misieres pí:rtinentes ao .exercício de Auditoria
nüo está preparada devidamente com ()s componentes capazes de
cspecializudu, umu vez que, no quadro do"sénàdo, os servido·
oferecer. o trabalho. de•usscsso.rin nos. parlamentares •.,V. Ex•, zeloso
· r.:s com rei:onhecid~ capncitaÇão para tal desempenho são' .no cumprimento da suu.missilo,.cstá a propor., um. projeto,que visa
considerados· indispensáveis ao· perfeito funcionamento dos
instrumentar, de forma. mais.cflcicnte, .• importnnte.Comissilo de
~etoresem quejá'seacham lotados:
· '
Finanças desta Casa:~ prcciso'tiimbém qiui se'diga; a'par'âá inicia·
tiva
louvável de V. Ex•, que a Mesa· estude a possibilidade de instrú:
A rcqüis'i<ião de funci~niÍri~s ~cha:sc disciplinada. pelo
mentar.melhor.estu
Casa para o seu,funcionamento.:Sabcmos que,
R•giménto lntcrno;cuj~ áit. 441.prcceituá; l~.verbis:
até rccentCmcnte, esta .Cusa.-contava, aproximadamcntc,-tcom .um
corpo .·de trezentos ,funcionários, clevado.posteriormentc,pnra ·mais
"Art: 441. · Parh os· serviços da·Casa somente será
de.. mU,. entretanto. os parlnmentnres)utnm.- com,,dificuldade,.paru
requisitado· ftiitcionário de outra repartição nos casos
cumprir o. seu t.rabalho. Seria de, bom alvitre, que, a :Mesa.cstudasse,
previstôs no àrt: 424 e no Regulamento Administrativó
comcarinho, a possibUidude,de melhorar o corpo de assessores'.dodo Senado ~'ederal.
Senado da República, p~ra que.os.seus int~grantes pudessem, assim,
PÜrágfaro único.· Os servidores do Senado 'Federal
oferecer um trabalho· de· maior. rendimento, dentro do· interesse do
podcrilo, autorizados pela Comissão Diretoru, prestar
Pais;·
-,~- . '·. ~-~ .1 .i·· -"i;
.:'1'· \•
serviços' u oútros órgãos· do ·Poder·. Público ou aceitar
missões.·i:strunhas ·à Casa, obedecendo ~. disposto'no seu
O SR. MAURO ÓENEVII)Ês' (r.:fDB~CE) - Agradeço o
RógulamentoAdministrativo," · ·
·
oportuno aparte de V. Ex•, nobre Senador Evclásió Vieira no qual é
. Por sua vez; o urt: 424, referenciado, estabelece exprcs· apreciado também o complexo pioblcinía dc'assessoiamento aos Srs,
Senadores nesta Casa do Congresso Nacional/
·.
1«101ente:
.
.
·'
.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) :- Concede o nobre
"Art. 424. O policiamento do edilicio cdcpcndên, Senador um aparte? ,. ·· · • .
· ·. · ... · . ·.. , :.• • ' · .
cias será feito pelo Scrviço''de Segurança da Casa~ po·
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com prazer,
dendo, quando necessário, ser utilizada a colubornçilo de
outros policiais, postos à disposição da Comissilo Dire· n'obrc Senador Evandro carreira: ' : ,. - ·..tora, por solicitação desta."
O Sr. ·Evundro ,Carreira (MDB - ÁM) - Nobre Senador
Como a instulaçilo.de umu Auditoria passou a constituir Mauro Benevidcs, quero apoiàr, ln totÚ~, as .expressões contidas no
imperativo inadiável, cm funçilo das atribuições conferidas aparte do Senador. Evclásio Vieira. O .Senador Evclásio. Vieira tem
ao Poder Leg[slutivo. pela Lei n• 6,223/75, 1: necessário toda a ralilo. Gostaria de •~plicar melhor o que entendo. por
adotur medidas urgentes neste sentido, entre us quais se inse· assessoria de um, legislador- nilo uma nsscssoriÔ imposta •.Tcm.quc
rc: o aproveitamento imediato de funcionários de outros ser uma assessoria ao alvcdrio, uo .critério do lcgislndor,porque· o
t>rgãos federuis, ugora possibilitado com a altcrnçiio rcgimcn· legislador precisa de assessores· que lhe penetrem no entendimento,
tu Iconstante desta proposição.
que conheçam' às suus diretrizes básicas, Nilo. posso pedir u um
l'osteriormentc, é de supor-se que u Comissão Dirctoru, assessor que fale, por exemplo, sobre enchente no Amazonas, sem
utilizando competência que lhe é privativa, se encaminhe pn· que ele conheçu u opiniilo que tenho, no fundo, sobre enchente,
ru u definitiva estruturação de umu Auditoria, integrada
Logo, um assessor imposto pelo Senado nunca funciona. Então,
exel usivumente por funcionários du Casa, com u instituição essas assessorias todas nunca funcionam. Seria necessário ao
;
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-93Senudor.que:ele pudesse escolher, repito, uo seu.urbftrio; o assessor,
Estu,.u'verdude nuu e.cruu: Um.Senador sem us.devidas.condiçõcs
culturais· niio tem .meios, sequer,·,ae.ujuizur .ou>poder .fazer. um.dis· ·
curso; porque ele' tem que corrigir. o. discurso, glosar o discurso, se o
assessor. o liler;. f: preciso que i:Je faça, é o que acontece no Senado
brasileiro. Outra coisa: nós lutamos pura conseguir mecanógrafos.• A
maior :parte• dos .Srs.; ScnudÔres. nilo,·.tém .mecanógrafo •. Depóis ·de
· todo:esse·exército':dc funcionllrios . que tem,-o Senudo,,.ni!o.·temos
mecunógrufos,•uuxiliures c chefes. de: gabinetes.· A verdade .é.estu; O
que era· preciso é que isso ficussc:u critério do.Senador.·o·sccretllrio
de.un11Senudor,ou o Chefe:de,Gubinetc:dc.um Senador; teni que ser
um_;homem:de:confiunçuidO Scnudor;.Nilo pode ser.. um funcionário
que,;umunhil mesmo;''podcrú se deinitirsponte propria •. O.Gabinete
•· de·uin.Senudor.teriu que·sci conipostci por'clc mesmo,_: ele é, quem
escolheria :ourtruriu u sua equipe;: Se clc;:o:Scnador, nilo•cumprisse
com. u sua obriguçilo,:o povo i: qucm·iriajulgll-lo.:Não é di~er.quc,o
Senudo . ;nilo~tem . condições., de. dar .·UO :Scn'ador' esse,. dispositivo,
porque .o. Senador ,poderia .•nomeare um cparente·, ou . adercnte,: c· que
não. cumpriria[: com. 'às, suits obrigaÇões,. Ora,:isso:,éda rcsponsu·
bilidade do Senador, c quem vaijulgâ;Jo é o.povô c ni!oa!Mesa do
Senuao,'Quem·julgu:é o•povo;.f:cstá;; portanto,•a contribuição que·
quero .traler. :.riobre:.senàdor,.'aó':seu: discurso, .·à. sua: prcténsilo,
corroborando i:~m o upuite do nobre' Senador. Evclúsio ·Vieira; que
teni todu·u razão,".' ·•· ·
....,.., ·'''
·"

Mesa desta Cusu, dentro de uma competência quc:Jhe'é privativa,
pudesse,·:reulmC:ntc, instituir,-·cm _termos ·rormuis,•n nudito'riil/coril~.u: :
cria~ào dos•re~pectivos cargos c ,o ·provimento do~ mesmos.: utruvl:s:
deconi:ursopúblico,'·' ··: ::· ,_.,;,,_: · .· ,";. · ·,,, •·,·
· Se riu' ·id~ul:que,~imediutumentc;a Mesa;sc· movimentasse '.nesse·
seillido c' Jizesse u constituição definitiva de uma auditoriu integrada
po~ pessôul quulificudo. Mas uté: que isso ocorra, anossu:intcnçilo,nu
Ciimisiiilo di: Finuni;Ús cirú e é exutúnicrltc, ob'tcr ü' colubàruçào de.
l~cnieos 'i:~riip~tentí:s' que possiim prcsiar ~q'ué:Jc tipo de ussessoru,
nicnto' dÔ qiíe.'estumosCíírcêcndo;'em ,função das: prerrogativas que
~o~süôdof<r~du~jJér.~~~~n•6:_22~ ....::,• ·.:.·i ,. ··,. _.,''..,;,;,. ·,
: O Sr;•: t:vimdm (Carreira:'( MDB ,.::,., AM) ,.;.; . Nobre Senador;'

v. . Exf:rlic:··con·céOC·u·m·upúrtc*l.-;,,:i:~ . ·: :_~·\-.,·· . ·:.\, ::-··•.J·.
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., O SR •. MAURO
.Jit:Nt:VIJ>F:S
(MDB.~.CE)- Com,todo
".1.
'"
>--~-;., :·,:J ·, ,.,. _.,- . ~ . :·--.. . •
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··O·Sr. ·1\vli.ndrn é:·urroira' (M DB ;..;, ·AM) '-" Quero:dizenl V'' Ex•
yue •côritiumos' ubsolutunicnte:_no, nosso: Presidente, porque S::: Ex• ·
te1Í1 dado. provas:do interesse por esta Casu,e.do seu:cspirito•de•par·
cimóniu,'huju .vista :que': impediu;:ultimumente;>quc, sccconstitufsse.'
uqui;. um grupo· de.~'marujás~.·: c'dc•supcrfuncionários,· evitando' que
llrdcnudos ·ultrupussuss~m Vuté, ·o :dos.; próprios: Senadores:: Então.
c~~,í~,-~_los,r~\n,oss~t~~si~~p.t_e.!.r: ·,:~'.i_~'; ~'i. ü>::·>~;:·\'J~f;;-:; ,_t (:;. ::_:1· . ·
O SR: MAURO BENEVIDES (MDB -CE) ..::.Concordo éom
V. '.Ex•; nobre Senador Evandro ·Caircirà. A' réitcráção dessa· :confiança. feita, agora,' por· v:· Ex•!'é''dé' todos "nós!:intcgrantés "dc:Sta ·
· Casa,:quc:aprcndcmos a.ver em:Magalhilcs.Pinto aquclu>Jigura'cxpo;
ncncial de homem público.•disposto a·se conduzir cióm cssc·équili··
brio,
essa '-',serenidade;
quc':têm
marcado
'a sua passagem·-·- nos.
postôs
·
•" ,, •
,.,. .• •
.,_. ·'I
:·.: ,
"•·' , .' ·•·.,. ... ,r. ,.• .r .o•· .
11- ·,
_,
mu1s.1mportuntcs i:Jo' Poder.Execut1vo, cm'todos os âmbitos do Poder ' ·
legislativo,'quc, ele integrá ÍÍtuiilmcntc;'pàr'a honra nossó: ·.. ,, '::' ,,. . :~

· ·.·· OSR; ~1.\UR,i> JJENEVJOES (M DB "-CE) ..;;.NobreSenÚdor
· Evandro Curreiru;Vi· Exi'dcvc'téinótàdo que,·nó instante em·que
rcNpondia •o·;apartê,do'riossà' êniiricntc, colcgai Sénadoi''Evclásio
VieirU:fiiquestiló de ressàltúr que ésse problema ligado à polfticu de
pessoal é; sem dúvidu.ulgumu;.inuito complexo: • :
. ·•·:.
··No quéi:oriccriúiào ásscssoiunicnto,'assilnto que tem•sido suces·
sivíiirii:nte dcbinidi:i cm'reuniõcs·dc ambas·us'Bancadns,'ucredito que
',!·'· .: :.Í•':'';.,_:c~~~;;_L·~· .,:., •·· • :_:·.\'~;,, .. ~· .-,~:_·;~:;·!.-'•' .. ;•.'•':".. ·~·•' :· ··:...1 · '/ · ~--.:,.'.
o mesin'o; jú •colocado à u'prcciaçilo'supcrior da Mesa, haverú'de ter
O Sr.OrntesQufrcla(MDB'-SP)-Pcrmitc V. Ex• um apar··
um deslinde:q'uc compatibilizco:riosso interesse com o daAdminis· te?
....
..~::-,(~:;·,.;;
truçàÓ'do'Senado.FedeiuJ;oi. Mesa Diretoru~ que tcin à sua u:sta essa ·;-;·.. ·.:. -:•-', \;<~~ •·:·'· ·..-.- . . 1')~:. ,;-.'íl<:,·
lisura incônfundfveFdc hom~i:rpúblico,'que'é o Senador Magalhães
O Sr; Alexandre· Co~tà (AR~NA - MA) ..:.: Nàbré·sen"Jiióf
Pinto,'afeito ao desempenho 'de importantes' missões·· no Executivo e Mauro Benevidcs;·cu desejaria concluir o méu'apartc;·.Eu Iii úm'a•pcr•·
no Poder 'Legislativo.· S. Ex• huvcrã, •com o·· apoio· do Plenúrio, de gunta a- v;' Ex•:c:ni\o·concluf.o ,mcu:apurte;" Apenas fiz:'a:pcrgunta,
encontrar;' com 'brí:vidudc;umu soluçilo:·quc:trugu'bcncfícios 'puru•a. V. Ex•rcspondéu.::
'·· ·
· "'·',·· >·:c·····"·'
uçào Purlamentur;·peimitindo u:nós;·Scnudorcs; um cabal c ·correto
, ,, .O .SR:• MAURO BENEVIDÉS•(MÍ>B ;;,;;. CE) '"-<V •. Exfinda·
desenipónho·no"Ínàndutopurlamentar/''·: • • · · · '
·.•.·
gou se nós podcrfàinos solicitar scrvidorcs'dóPódcr Executivo? 'é:;:...,,,
;•;;~·;.,;~·;\:
-!irll\ •.. ··_, :.:·'<:·,
;, ,,!·' -~·
.· ··'' .,
·. ',
_,: ··:--.·:·,,.,,. .·;~~ .... ,. :·
, ·~ ·, :':'.''.·•..,---- ·-·~ '·.. Y:/.':.;.·:~:._.:_·:~-~,~::,
, , o si. AlmndioiCosta (ARENA.~ MA)- V. Ex• me permite
O Sr•. Aiexaaclre.Costa.(ARENA- MA)- Nilo. Eu pcd1 c
um .itp'urtc, nobieScnàdo(?
.
':·
>
.
'
·.'
,.
'
.
·
:
. . "" ..
'·· -·. '" : '' '.' . .. . ·'," ' ... ,,,
V; ·Ex• me justificou.' E,cu quero'concluir;'pois fiz umà pergunta c.
''O SR;'MAURO lBENEVIDES'(MDB'- 'CE)·-'' Com•todo agora deSejo c'onclui'r;o meu ·apãrtC:-~_: :_.':·~·_.;,.;:·:l~-- :---. :; · ._. . ~:- ~; -·:;-.'i';;; :.::~·~:-.•·
pruler, nobreSenudor'AiexundrcCostu·. ''' ·' · ·
·'·" ·
ôsR;~~~~~Ô:86itvloÊS(i.fri:~·L CÉJ;:;;; Fiz'~lri~}u~iin:.·
.. -. ,. ··- ·-. r·.>.,!.,i:J ·:
.•
:- -" '1.
o:.;:. ·.... " · ;··_··· . ,~ .-._, _:, -r
O Sr. Alcxundrc CostÍl (ARENA - MA) - Nobrc,Senudor cativa .•·.·vou: mais 'adiiíhte:;A'crédiiéi' pcrfeitomcntê 'quc:n'ós podêrrâ~'
repros'entúntedÔ Ceurú; estou Ôuviric!ô ~on; muità atenÇão o'discÚrso. nios solicitliiü 'éÓJábôraÇiió'tíimiÍé·~·dc Sêividorcs;dci· PÓilci. Exc·. ·
de V.' Ex•, é me permito concordar ciri' pàrtc, Agora;•dcscju.iia' sabêr cu tive; porqué sc''eles 'fosscm.realiíiêntc sérvidorc; cônscient~ ,di;:'
se. V, ,Ex•. cfctivumcnte: :quer , uma rauditoria :.na: Comissão de. süas rcsponsubiiidadcs:·aii:ntôs·ao-exátó'i:ümpriríiêíito'ilo. dévci .• furil '
Finunçus,-1 du. qual' faço·. parte,, pura ,.fisculizur•...como :V, Ex•, fez ci~niir;, n.ã~. sê; c~rist'~#lls.i:ria~ ,:,a(j ui)'dc;;i~di~ar;,à~ [~lhas,;~~~· ntu,~a .•
reforê:nciu; ati: aos supcrfuncionãrios 'do ,Executivo, ·cntilo ,parece-me comct1das por órgãos.,du.admm1stração d11cta ou md1~ctu. .. , . , ., • ,
• ..._.. _ •."' '·•'':''"'>V•!-. 1 -.""'''""~''"''•'·•' ·•''-'• ~ .. :1..·_->•.·,,.,,,. ·"'_l .•
que o cuininho.nilo é. este: emendar. o Regimento pura requisiturJun· · •... O Sr;·Alexandre Costa
(ARENA,:_;MA)_;:Pcdiria aV;.,Ex• o
i:ionúrios do Poder, Executivo pura formar llUditodu no. Senado c fis; seguinte: ouvi.a·.suu justificativa com imuito ;respeito: .o ·que absoluculizur.o própiio'Podcr 'Executivo? (; o 'que pergunto a. v: Ex• tamente .não mc.convcnceu.'. Sc . o; projeto;dc .V;:. Ex•:Jossc .criando
Purecc·lhe coerente?' ' ·. · · · · · ·
'•
·"
· ' '·,
uma Auditoria. do: Poder Legislativo ainda. bem:· porque: existem os·
osR.MAUit<Í uÊNEVIDÊS (MÔB- CE).:.,_ Nobre Senador poderes Legislativo ·c· Executivo c V•. E~~ quer. fiscalizar o 'Poder ·
Alexandre Costa, poderfumos requisitar servidores do Tribunal de Ex'ecutivo com 'à 'próprio' Poder Excchtivo, Losô:.mc parece ijúc'é'in· .
Contas: por.exemplo, de três.t~cnicos do _Controle Externo daquela teiramentc dcsnccessllrio. Inteiramente. V. Ex• pretende abrir 'unlÍi'
Corte .Especialiladu. Nilo é que no. quadro do.,Scnudo nilo huju vlllvulu perigosfssima dentro· do Regimento da Cusa,.para quc•possa
J'uncionúrios com. cupucituçilo . profissional pura isso. Há uma solicitar transfcrências:.dcfúncionllrios· do·.Podcr .Exccutivo:para ·o··.•
ressalva u eles expressa nu justificação dom eu projeto. Mas, os ser· Senado Federal, que já se encontra cheio. Muito_chcio,
vi dores que jú cstno habituados aos. encargos de. auditoria,. de, rts·
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador.
culizuçilo orçumentllriu, financeira e patrimonial possuiriam Alexandre Costa, ... ·
..
melhores condições de implantar essa uuditoria'no'Scnudo, fazendo·
u funcionar, mesmo precariamente, mas com urgência, at~. que u
O Sr. Alexandre Costa (ARENA ;_'MA) :...vou tcrmlri~r.
~,
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-'94O·SR. ·MAURO BENEVIDES.(MDB- CE)- ... a .abertura utuul cube rcspopsabilidade a nós, aos que nos antecederam, aos que
regimental é especrtica para uma.auditoria.quc.vcnha a ser consti· antecederam aquelas pessoas que entre nónqui vieram; Fala-se. em
tuída:no Senado Federal;, Pois bem, já. disse,a .V. Ex•. que o melhor .. Asscsso.riu . do Senado; .Sem entrarmos: no mérito:·da q'uantificação
caminho scrA .Senado estruturar formalmcntc-.a··sua .auditoria, que .deveria haver ;dos-•'diferentcs· 1sctorcs;:-quando •Se ·'abre·. um
criando 'oucspcctivos cargos c provendo-o~ mediante concurso pO· concurso; uqui,•pura·Assessor, como foHcitc:i'anos passados, 0 que é
blico.
: ·,
·· ·
..
. que nós .vimos? Procurou-se •oucoprócura-sc trazer cpara esta Caso
.. , · u·· Sr~ ,1\lexandre Costa: (ARENA ._:;.M'Al ;,_;.·De' q~alq~cr: cconomistus, auditorcs,:cngcnhciros?Ni!o. Houvc'uma prcdominünmaneiru í: umu'abertúra. Hoje para auditoria, amanhã para ~ssesso· ciu:ubsoluta c quase total de advogados; Não scfcz uma· escolha 'de;
· riu C:: depois: de' um'nnliil .. pura qualquer outraJuni;ilo'.. necessária pelo •menos;• setorialmentc,· essa •Assessoria ser dotadn.dc· elementos .
no Scnado."Agora, àpcnas·para.tcrminar qucro'dizcr.quc'discordo'in· búsicos' que' pudcsscm:,auxilíar •·O -:.;funcionamcnto·~racional,.,das
teiramentc da opinião de v. Ex• 'c do projetá' de :rcsolúçilo que'·. diferentcs·Comissõcs:•:Esta Casa possui··a:Cornissão·dc Constituição
v._. Ex• quer. encaminhar. à Casa. -AchcUntciramcntc .desnecessária a ~ •·Justiça, -Necessita d~ assessoria jurídica; mas tenhamos a ·coragem
inclusão do. nome do.Prcsidcntc.sobrc moralidade administrativa, so- · dc .. ufirmur: .esta •Casa" possuindo: Comissão,· dc·::Finanças, '·quanto
brc ~s marajás que nós desconhecemos no Senado Federal. E.creio Assessores tem o Senado que possam .rcalmcntc·dar embasamcnto à .
mesmo que. o próprio Presidente 'não ·con.cordarâ com··css'a ex• mcsmu'l .Nesta •Casa•:: existe•• Comissão"dc ·Economia,,.Quimtos ·
pressão, aqui dentro do Poder-Legislativo,. mesmo porque isto não Assessores·.uqui,ido ·conhecimento •dosiScnhorcs,:quc possam realé só do Presidente, é. uma ·Mesa constituída que dÍ:u solução a umca· .mente dai'suportc às utividadcs do órgilo.têcnico rcfc'rid~?Comisiilo
so que jâ existia no Senado Fcdcral,c quc.não,foi criado agora, c.ncm de. Minas e...Energia:·'· haverá.; alguma pcssôa cm~ nossa/Assessoria
se pretendeu criar agora .. Di: maneira que, cu acho quc.a.maioria dos . cspcciulizudu. nesse •assunto?.. Entilo,: eminente ScnÍldór,"V ;: Ex• rcScnadorcs nada temos a,rcclamar.contra os.funcionários,,os grandes feriu· hú pouco ·que cstávamosnós na condição ·de responsável. pelo
funcionários, os altos funcionários do Senado l'cdcral, qÚc têm prcs· rclatório.duqucla Subcomissão,. apresentando pcla.mcsma·:.:..:·:da:qual
tadograndcs c relevantes serviços aos nobres Senadores;
Presidente V,: Ex• -·a Comi.ssilo dc·Finanças·: Nilo temos um ponto
:.. . .
.
a. retirar do;que· entiio.aftrmamo~,· mas dcscjamos·aduzir;quc; neste.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador ,momento, quando é fcito,um apelo' como o de V: ·Ex••·a esta Casa
Alexandre Cos~a, ~~.~bémc.~ :::· · .· :; ;·, .·. ·· ''" :•··; ·: : •· · ··
dcvell)OS cortar o maÍ 'pelá rà!z' efazcr realmente um enfrentar depro:
(O. Si. Prcsidcn'tcfáz'soar acampainha.)
blcma ,,totai::;Nós: nilo.·: temos.:ainda;; sem:.'demérito. para;B;-.atual .
"
· .. ,. ·. ·' ... "' ' ~: _ '·' ... · .
.. Asscssoria,ümuAssessoria.qUc.:rcsponda.hojeàsâ.reasdcatuaçãodo ·
"' O? Sr•.VIfiOIO Tbora ·(ARENA - CE) - Pcrmttc·mc um Parlamentar:.Qucrdi~cr, o que.nós tcmosêuma j\sscssoria.que.utcn,
aparte. ·
" · · ·., ·
: :•: '•'·
· · · · ··· de cm 90%,as· necessidades da.Comissílo,'de,Constituição c JustiÇa e
O SR. MAURO BENEVJDES (MDB .2.CE)
tenho da Rcdai;ilo Final. ~ ~erdade::.incontcstávcl. !-.Acreditamos:. ser
nenhuma restrição afazer qualqúcr sér~idcir desta Casa, é acredito' imperioso qu~ -,,sem discUtir o mérito. da proposição de. v. Ex•..:.
que V. Ex• a mim não se dirige quando'faz·cssa 'rcfcréncia. ·Tanto porque sempre nos batcmoS'é-para,organizar,Asscssorià;.Auditoria,
assim .. ..! •
•·.. ,
de acordo.co·m.as nossas nccc~sidades ,:;,.;. façamos l'lcnltrio c Mesa,um . esforço.· comum. para· que .nilo estejamos 'tiló dependentes· ,do
O Sr. Orestes Qufrcla (MDB- SP) -V. Ex• permite-me uni · Executivo ou de Asscsso.rias extras; quando temos que, opinar sobre
aparte? .
·
·
·
·um'rproble01a. que não ·. seja .•puramente: conccitual.::'l'oda·:qucstilo
.. ; ....
O .SR. MAURO BENEVIDES (MDB.;.;. CE)- .. ,cquc.faço nesta Casa, que envolvà u'discussilo· do ,mérito:dc,assuntos técnicos,
questão de ressaltar no meu trabalho que no Senado hã funcionârios · económicos; .financeirosi' •. apresenta· sempre: um ·.problema. funda:
mental pura o legislador por ele responsável ..Qual é? ~justamente o
capacitados para ...
de ter ,na Casa. aonde ir. procurar. os dndos'bltsicos·,para dar ,uma
· ·O Sr. Alexandre Costa '(ARENA ;... MA) ...,. V.. :Ex• sabe que · opinião precisa como aquelas:·que dcsejamos,ouvir.scmprc;_aqui,
nilo me dirijo a V. ·Ex• Dirigi-me ao aparte do nobre Senador Evnn· nesse Plenário •. Cuidamos que esse 1: o ponto fundamentai . .Yumos
dro Carreira.
· ter uma 'uisi:ssorr'a de acordo·com· a·s ·nccêssidadês' dcstá Cása: Isso
O SR. MAUROBENEVIDES (MDB.- CE) - ....o.• dcscmpc· ~·m nenhum demérito às letrasjurldicas c uôs'cciriiíécimentos quc,'ie;
nho dessas i funções de auditoria- mas liz destaque, modéstia à par· · conhecemos possuir, e bastante, a atual Assessoria do Senado,,Mas é
te, elegante c merecido. cm relação aos funcionltrios ...,. alegando que Assessoria muito bem estruturada para; o tempo ,cm; que, discursos
,, punhos .de renda, questões 95% pol!ticas c 5% técnicas c administrati·
os mesmos sãOinilispeÓsltvcis à ouiroS'setoies'd~ Senadà Fcdi:rnl.
No. que i!iúcspcito à criàçilo de Auditoria, devo dizer av.·· Ex•, vas dominavam. Essa 'proporção,. hoje cin' ciiá: não existe no 'trato
..
·' · · ·
integrante quc·é'tainbém da Comissão de' Finanças, que 'essa su· ' dos problemas destn Casa,' Muito ao' contrArio,
gestão constou de um ..relatório 'da Subcomissão. a, que presidi, da
OSR ... MAURO·BENEVIDES (MDB '...:CE)- AgradeÇo u
qual foi Relator o· n'obrc Senador Virgllio·TAiiora, aqui-presente, 'c
esse relatório foi unanimemente acolhido pela Comissão.• porque chi:~ V. Ex•. nobrcSenador·Virgílío Távora, que no seu aparte focalizou
gamos ii evidência de que, em funçilo das prerrogativas decorrentes com muita lucidez·o problcfllu relacionado com a Assessoria técnica
da Lei n• 6.223, o Senado não poderia.fugir a esse imperativo inelu· destu Casa, realçando a competência daqueles que n integram; ·
tâvel: ou constituiria a sua auditoria para solicitar os balanços; nota·
o SR. I'RESIIlENTE (Magalhãe~ Pinto. Fazendo so.ar ucam,
damentc os da administração indircta,- ou nulificaria pela ino·
puinhu.) - Pediria uo nobre Senador que terminasse o .seu discurso,
perünciu us prerrogativas decorrentes da Lei n• 6.223.
que jú excedeu ein mui.s de I5 minutos o prazo, e estamos terminando
·
· · ·. •· •· · · · ·
O Sr. VlrJjRio T'vora (ARENA- 'cE) ·-Permite V. Ex• um u Hora do Expodiente.
aparte?
O SR. MAURO BENEVJDES (MDB;... CE)- Pois não, Sr.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) -Concedo o P~esident~;,p;ocururei ~tendê-lo, encarecendo que V. Ex• me per·
aparte a V, Ex•, nobre Senador Virgílio TAvora.
m1ta concluir o pensamento, só cm resposta• ao''Scnudor Virgílio
O Sr. Vlrgillo 'l'úvora (ARENA -CE)..:.. Eminente Senador, Túvoru porque, se eU não o fizer,_ S.: Ex• pode pensar que eu
·
vamos ver se da discussão ora travada· sai algo construtivo; afora a ~ubestimei u sua importante intervenção,
sugestão de V, Ex• Iniciulmente, desculpem-nos os Srs. Senadores O Sr. VIrgílio Távora (ARENA - CE) - V. Ex• nilo seria
vamos dizer a uma voz: moa culpa. Grande parte da situação capuz disso.
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O Sr. llencdlto Ferreira (ARENA -·00)....: V,. Ex• me per· · rcs du ARENA encontrem maiorcs.facilidadcsjunto aos 6rgilos.do,.
mitiria uma contribuição?
·
Govenio;•nÔ ·que tange uuma ·assessoria muitàs 'vezes· necessária;·; .. ·
~''
1
; O.SR. MAURO RENE VIDES (MDB- CE)- Mas, coricluin· Mus;:os púrlúnicntarcs··do 'M DBi· réalincntc, sofrcm 'muito<.comla·> ·· ..
do, nobre Senador. Virgllio ..Távora,. realmente V, Ex•. fez uma !'alta desse tipo dcasscssoria:Cicmos; portanto, que a Mesa. poderia•
colocação ~uito preCÍsa;porquc,'en'quan'to rcconhcccu·u ~ompcti:n· atentar. pura esse problema q'uc 'é'élos parlàmcntarcs;'do 'Legislativo/
ciu dos :·assoissorcis de que dispõc:a Casa, deixou 'evidente u necessi- Se comparássemos os gastos do Lcgishitivo com· aquilo quc.scofaz;no:. ·
dade de . se complementar esse quadro·dc Assessoria, de forma a que Executivo, 'principalmente, tendo. cm yista; as. últimas ~cnúncias com
outrossetorcs espccllicos áquidispusess~m.daquclcs técnicos cspccia· . relação·· aossupcrfunci~~ârios, ~~idc~t~.!l!·~.tc. ~sta~amos•. co~~ .~•, . , ..,
lizitdos; éupi.Zcs de 'prestar colaboração cfiêicnte aos· Mcmb.ros do diz lá no sertiio 'de Minas Gerais c no sertão de Si!o'Paulo, "à"'cava- . .,,
lciro da situação", pura conscguir.assessoria condizente com o cargo .· . i'
sónudo ~edéial. ·· .:. • .•,~.' . ;,: : .,, : · . ·.: .· , , .,. · , . ·. · .. · . : .
·que ocupamos,_dc Senadores da ~cpúblic~; ' · . ":,'. ·,. <"i'':.'?; ·;~ \)· .
< •·::·"''·~· ·:r···r '-'. ·., ••.. _._.,,._ . ~,··.- ,.··:· _·.--· "'''' !.·· .• ~~~:·~·'"·~~"' ·:. ~~.
· ·. :0 Sr. Benedito Ferreira· (ARENA.::_; 00)- V;: Ex• me permite
,; · O,SR.MAURO BENEVIDES (MDB.- CE)- Nobrc.Senador..
·. umú breve intervenção? Com Únuênciu dâ Mesa.:> ..·
·.· · · · · ·
Orestes QuÚciu, realmente já rcssaltci'quc ê COI!lplcxo O problema de,,
, .. ::O.SR; MAURO·· RENE VI DES•.(M DB ;-;CE)::.....com''imenso pessoal .e, ·mais. párticulurmentc,: o •de :asscssoram~nto_;a, qucJ':':: E~•.,
pritze'r;•nobre .Senador; já ,quc.o. Presidente, com·. a liberalidade :que alude.
·
· ·
· · .·
· •. · ·, •,.
lhe é provcrbial,-assentiu na concessão do ·aparte a V:! Ex• ''·' ·., •·
·
,
.
:
..
:~
.
.....,o
ir.'~;.~idcmte
fazSoar
a
c~~~~in~;:
.'
'.:;'~:.;,'
: ,.'
, ,,_' , '-'i'._. i'";,:;':-',, ''' .. ~: ·;,I.,";..:·
, ' ..... J, •. ", ··.···i·,t ~;.; ·'·.': ': :.'.,'• 1 i.'·:.: ,.;:;",;1 :I -~ ...
,.: O Sr•. Benedito·.Ferreira (ARENA -.GO) .- Nobre Senador
réssÜivá
êssn carência' de Ílláteiia!"
Muuro:Benevidcs,' cstou.cm: d~vida' qüe y:Ex•:cin :qúc pese ií' sua humano :tambi:mdoi'·apontadu. por. ·cmincntcs·:reprcscntantcs da· '
boa'' iíitén<;ão;· ioúvâvel'iiltcnçào, 'esteja. cciinà que '"chovendo no' A'iiançu. Renovadora .Nacionai;:Há poucos instantes, o.'nóbre Sena·: ·
.molhado", talvez, já que é objcto da preocupação de·,v:·Ex•, a' dor Luiz Cavalcante, sem dúvida alguma figura dá maior icspcitabi·
medida ··lcgislàtiva deve' ser: no' sentido de'·discipliriar •o\'prcccitô !idade, de preeminência indiscutfvcl•nà âmbito de sua bancada, ar. r.
constitucional' que estabelece seja O·.Tribunal dc'Contas'diÍ'·União um . niavu,âesie Plenário ·que, _para ;iroccélcr funálisé'abalizada c percu~.
órgào'•awtiliar do:Podcr ·Legislativo. Logo;• acho 'que fica·'até: mui . ci~nté de bÚia'niios dos órgãos 'da i\'dministraçilo indircta; fora obr;;:
panino~já cjuc se trata de um óigão auidliar do nosso·Podér;cjuc te~
gudó'u sosÓcorrer det~cnicos;'iic''experts rio assúnto:·.a .fiin'dc qu~:.
mos que législar espccificamcntc'nonosso'Rcgimerito Interno; meios.· pu&ssê 1rüic!r ;scnâdo:ii<iuclés dàdos '.'c' ·.inforinaçõés; qiie.ihís- ..
. para poder requisitai servidores daquelcs'órgãos'para nos àsscssorâr,' tiiiriim algÜns dos seus brilhantes pioníiilci:inicntos: ·~· ::· ·;' ,.,,, .....
•
.
:
.
.
; ·, ' : .
..... ·,,"r,-'
quando aJ>Iópria Constituição já estabelece scja.éledc:falo, nÓ cuso'
Mcu.apclo e cxutamcntc para que essa propostçi!o; ao.scr:aprc~.:·,
o Tribunul.de Contas.da União,. um órgão auxiliar, logo, de sentada, tenhaboa'acolhida por parte da•Casa,.c quc·a.·Mcsa, utili· ·
assóssoriu'dô
Poder , Legislati~o.
Rclévc;mé
V,.
Ex• está
observação
..• zundo uma·compcténcia que lhc:é privativa, procurc·viabilizar.csta
'
I '··I
•'•''·.··'
••
'·
,. , ,.
' ,
.,
,.,,
. . OSr.Or.Stes Quérela(MDB-SP)- Permite v. Ex• um apar· idéia, porquc .• a nossa intcnçi!o:é .. aparclhar o Senado, para:quc:,clc.
cumpra realmente os seus mistcres.dc controle externo. (Muito'bem!'.,.
te? ·
•· :.,,, ,: :·: . .. . .. · · ·''· · :. ·
· .....
·' ,,
. , . . ; ..
· ,, ,,.
. O· SRiMAURO BENEYIDES '(MDB - CE) "- Agradeço~ Palmas.) ,, .
nobre Scnad~r'Bcnedito Férreira;a interferência de V; Ex• Mas, de·
,,() SR.I~RESIDENTE (Magalhilcs 'Pinto);.;.,. Sem entrarr'àindar
vo dizer que entendi; numa interpretação do Rcgiménto Internei que; rio mí:rito da proposição.feita pelo nobre Senador Muuro:Bcncvidcs,
estivcssé disposto o 'Presidente ii co'nvoêar; digàmos; três têcnicôs de. desejolembrar.uo glcnário que, no. artigo 94 do'Rcgimcnto lntérno,.
Controle Externo do Tribunal í:lê Càntas·da União" para a implanta·. cube ào presidente dií Comissão, cntrê os"vários'tipos'.é!é sua' càmpc·.
çiio du' nossu':Auditoriu, ·mesmo ·assim· ele se. defrontaria com" a. tênêiu, de acordá éom aletra h:' . . ' . . . . . .. . . • ·. ,,,,,;:,'
vedação"regimen~ál, poiCJ_Uc~aqucle~ servi_doics nilo' s~ ·~.ciuud.rum
. tsolicitar, cm. virtude• de •dé:libcraçilo .da:.Comissão,, os.· ... '
nas,normus prev1stas. no• art; . '441,.do Rcgtmcnto Interno:· A mm ha
,.
,
..
serviços
de.funcionários tí:cnicosparucstudo de determinado.·
intenção.í:, exatamcntc, a de.trazer,esta sugcstão.à Casa, para quese
.. trabalho; sem prejulzo das.rcspectivas atividades.nas reparti::
possa atender, eficazmente,'. às. exigências.da. Lei. n1 6.223.,Há, mais
.ções u que pcrú:nÇam:~:O: :.1 ·:-.~·:·.·: ."~l·-~~- :-.: : _,o! ·. :; ·;;:· "· 1 :.1 i'
de .uni uno que esse .diploma passou a. vigc~. e,. até aqui, discutiu-se
Quer
dizer que, pura as cmergéncias,,nósJá.cncontralllos, rccúr:"
. muito, émtorno dus prerrogativas,quc nos foram,dcferidas .. Mas: a
Comissão de FiÍ11iriçus não as 'pôde utilizai, ati: hoje, por ·absoluta . sos no Rêginié:nto IÍltcrno, Mas,'cvidcritcmcntc; Mesa' vai cxami·
nur c.truzer ao Plenário resposta à 'proposição do eminente Senador.
carcnCiii de. material 'humanó. Pode· ser que, agora;· com· estas suMuUr'o
BcricvidCS;:": / ~:. ::·- :·: ~::- ·:_ú ·
~·::· _;: ;:_J; (••: . ·
:~..:
--~ >
gestões, ou com outras que possam ser suscitadas, i:m fuiil;ão deste
. •' '''";, .,. ' '
. .
"' ... ;
i.-.
;:\::·
debate; u Mesa ·udotc aquelas providências indispensáveis para· viu·
O SR. !'RESIDENTE (Magalhãcs'Pinto)- No scssilo ordiná- ·.
bilizar·a iniciativa •.'aparelhar a Comissi!odc Finanças,, a fim de que riu de ôntoim :o Sr. Senador .Fian'co·: Montoro cnéami'nhotÚ''Mesa• ·
elu cumpra, realmente, us suas importantes tarefas, cometidas pelo
requcrimi:rito'dc informuçõcs'pértincníé'ao projeto de lei que dispõe ..
urt. '70 da Constituição e,· mais especificamente, pela Lei n' 6.223, sobré osegÜro de acidentes 'do trabalho a cargo do JNps; àinâà .em ..
dó 14 d~julho de 1975. ·· ..
.· .. · . · .· .·
· · ·. · ..... estudo ria Ciimuru dós Dêputudcis'ci:.n-viàdo ao Congresso· atravl:s:dc
· ·Sr. Presidente- V, Ex' não podc.deiKar de ser condescendente, mensagem do. Presidcntc_du Repúblico; nos termos do ort._SFdn:
para que cu possa concéi:ler un{ apíirté. ao nobre Senador· Orestes Constituição, com pi11zo fatal de tramitaçãó,t · ; :.. "· :·.: ,: :.:' "' ·
Quórciu, que mo haviu solicitado hã dez minutos.
"
Dispõe o Roigimcnto Interno que o rcqacrimentó de informação·
O Sr. Orestes Qutlrcla(MDB _;:,SP)- Somente para um depoi· só í: udmiss!vel quando visa o esclarecer qualqucr.assunto submetido;
mcnto, De acordo coin u opinião do eminente Senador EvCiásio Vici· à apreciação do Senado· Federal, sendo ·entretanto forç~so .reco- ·
nhecer·se que essu norma é mais restrita do que a previsto no' texto
ra e dos ilustres colegas que se manifestaram, falta, realmente_, aos
.I ·" •
· ·
Senadores, pelo menos do MDB, uma inclhor assessoria; Entendo constitucionalsobrc u mutérlu; :
A Presidência sente que os órgãos do Poder, Executivo :tem
que, cm termos de assessoria, a Mesa poderia condescende~ c atender
à reivindicação que já.cstuda, há mais de um ano, no sentido de dur encontrado dificuldade uo responder as informações solicitados pela.
assessoria uos parlamentares. Considero isso muito importante, A Casa nq que se refere a projetes de lei dessa natureza, devido à cxigUi·
··
Lei, eviUentcmentc, dá uquela assessoria de que o Senado carece, que dude do prazo de suu tramitação,
í: u assessoria geral em termos de necessidade de fiscalização dos atos
Há casos em que essas informações s6 chegaram ao Senado
do Poder Executivo, mus nós, os Senadores, temos necessidade, pcs· quando a matéria já tinha se transformado cm lei c muitos vezes dei·
xarum de ser prestadas pelo mesmo fato, ·"'
soulmente, de uma outra assessoria. Talvez, nilo sei, os parlanicntn·
'
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--96Assim considerando, ·a, Presidência, nilo .havendo. objcçi\o do
Em.votação.o.rcquC~imcnto:
.';• ,-.•J;,•.•í _;,.
'
, ,'' ' ' •'
"'" ,'•' "
'•,;:. • >,-\,'~ ,_,,,,, .·.. I,·:-,,
plenúrio, e uma .vez que o projeto cm,rcfcrência'jd·se encontra em
, , Os Srs, Senadores .que· o aprovam qucira'm ·permanecer 'sén·
.. trumitaçilo no Congresso, ·.atendido .portanto:o, pressuposto ccinsti~
·lados, (Puusu;) Aprovado::.1 ~(~; _...,
_.
··~:. ·,:;·: ( ·.;t~·,.: t. !'/ ;.··: ~-.- .. ' ·
tucional, 'irú·dcfcrir o requerimento, de ú.utoria d~ nobre; Senador.
SEÚFEITA 'A 'TRANSCRJÇil () SOÚClTADA: •,
Franco:Montoro,.adotando essa dccisilo como normapara:solucio~
. ~:-' .. ''.,.:.,_..-,·.•':t 1 l,.::,i',~.\ .... J. 1 ~,·, ... !'_', ... ~ .• ,,,.,,,.',_''•'\:·· · - . · ' i '
narcusoSsemelhu~tes. '· :.'·. .......·: .,-.... ''··.
..·;,:·.,_ ·'·
, EO,SEGU/NTE.O DISCURSO PROFERJDO•PELO PRE·
' ''·• 1: o seguinte o requerimento deferido:
· ., .. ·, SIDI:.'N7:EERNESTO.GEJSEL:>•, ••i:.·.. ;·>::·:,,,, .,, .•,,,.: :.·: ,• .•. ,·
I<'·' •;: ·.·•· . . '·'-'<'.·!· · 'r•-' .• ,;., :J, ,,· '·'-1, 1:,;. '!,, · • ,.,. , ' · -_,:1
•,' ·.;.
· ·: ·.~Ao· r~·to'rnur ~h'OJtã:.C·übátão~\··onâ·c -: títl···m1~~iS\id~::~in·tê-._~nos';_jc·;n ·
; .. REQUERIMENTO N• 342, DE 1 1976.

·. . :_ :.- .<...

-~ - •
:. •
• • -~ "\ • éircuOstüOCitis"CXifCiniúti'Ciítc<difiCCiii; :·tiv'ê'_ â:_~Y-ciltU·rü'.:·d~'' dif_igii. 'Os
. ·Com fundamenio na lctra.~'d~'·do:Pardgráfo único do artigo 30 , · atividades da refinaiiâ'de'pi:tióleo;'faÇo
cxáinc rctrospcctivchi
1

1 ·,

.

...•

.': .. ,

:.. :

: . •..•. •.

• · •

uni

da Constituição Federal c no art. 239 do Regimento Interno c, ainda; . verifico 0 ~desenvolvimento:: é o Lcrescimento 1indusÍriÍÍH quê' misse!
tendo cm vista estur cm tramitação o Projcto'dclei n•:2:4o9; dc'l976 vinti: u~os sê realizou na'régiilô,:: ,1•• ,;>·i ,,.,;;;·•: ·:::,;..,;;,,::,>;, ·•,.:::.:;,._ 1:-,: _:
(Monsagem:n•'l56f76,-doPodcr-Exccutivo):•qucdispõcsobrC:o,sc:
: , . :·. , .:·.:,:::.··:,.-.,,.•:::·:: ....: .. ··•·.: . ···:.··:,.,,,,, ,::·, ·.· .·
suro de acidentes do trabalho a cargo do INPS •. ·, : ·
· , ·.,A Baixada Santista.ni\o se caractcriza:mais apenas.por.um,por·
,,
, ·.
·· · ·
· · ' · ··
,
to, que era:o porto dc,,cxportaçi\o de café, nem apenas pela produção
Requeremos sejam solicitadas as ·seguintes informações ao de banana., Hoje sc,transformou,num:.dos:maiorcs.pólos dc:descn·,
..Minisiério da Previdência c Assistência'Sociàl,,atrávés do Exm• Sr. ,.volvimento do J>ais._Hojc tive a ,ventura de inaugurar 0 novo,alto forMinistr~ Chefe do. Gabinete Civil da !'residência da,Rcp~blica: '.
nó du:'COSIPA, ciomo'cm'.oútras ocasiõêsliivcía':ôp'ôriunidade·
de.·
1
r . , , ·a )·:quuis r(,"J.Urrí, cxcrcfcio por. cxerdcio,:.~~ llltimo qUinqUénio,·
in·uugufa'r'.a a'illpliãçãô·da-,i-~·firiilrià'C' dC.ÓutráS:iri.dúStrills··ciü'ê:áCiÜi'sC
~i~:~c:~~~sre~~iz~•::;o de acidentes do trabalho. c as despesas cfc: mUit,iplié~râ~,
,·..Túdo,isso; semd~vida, é,fruto do trabalho,,trabalho do, governo
. b) quais foram:as dÓtaçõcs dcsti~àd~s'no ·~c:s'~o:pi:riodo é:'rri que .sabe ;harmonicisamé:nté';o,conjugai-si:.i:om::às,cmpiesdrios' 'pri,,
programas de prcveni;ão 'de acidcnies do 1trabalho;·da reabilitaÇão ·vados; Mas,é iambém.fruiõ',dó trabalhó'dos·homcns; dos/cipcrârios,.
prolissional e no U:úxilió à'i:ntidades de fins não lúcrativos 'éjuê'descn:' ,dosmestres;,dos' éngcnhí:iros; de todos:aqué:lcs,ciuc:éom,scu c!rebro, .·:
volvam programasdcssa riaíúreia, be111 assim de seguránçà, higiene e ·com seu coração e com seus·braços sabcmproduzirc;di:scnvolvcr; A
medicina do trabállio, referidos no art:· 13 dà Lei n' 5:316,' de 14' de · todos'elcs, i:m nomc'dc!todos os''dcniais~ brasileiros cu:rcndo hoje
sotcmbro dcl967'?'
· ,
.
·
aqui·mcu preito de gratidiló,:.:,:j_'-\
'
·.:, , ·

i ,: ,. : ';::;'.::/.<.'': ':.',',;'' >> .::· ' :' ,; ::

..

.·

.

.

'

.,, quais foram as despesas realizadas com as·atividadcs de que
trata aletra anterior. e, na hipótese de não terem sido. aplicadas as dotações orçamentárias previstas, qual o .motivo que' determinou tal
procedimento'?
. ,·
d) u n~mero de acidentes do trabalho cm relação ao núméri/d~
trabalhadores, nos ~I ti mos cinco anos, tem diminuldo ou aumentado
ec=m que proporção? ·
c) nu hipótese'd'e ter aumentado On~mcro de acidentes no qOin·
qUênio cm cuusa, quais as 'providências tomadas e 'os resultados

.

~w~

.

· Juslllicação
.
.
.
.
Justifica plenamente a formulação· do' presente requerimento a
tramitação, ·no Congresso Nacionai,'do Projeto de Lei n• 2.409, de
1~76, que reformula a legislação acidentdria,'
'

Sala das Sessões, 5 d~ agosto d~ 1976. .:.:_ Fr~nco M~ntoro.
COM PARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Jarbas Passarinho -.Josê. Sarney- Faust~ Castelo-Br~nco Wilson Gonçalves-' Jcssí: Freire..:. Marcos Freire ;_RaySantosJuuo Calmun ~ Benjamim Farah - Gustavo Capanema .:..,.. Otto
Lehmann - ltalivio Coelho - Mendes Canalc-'- Accioly FilhoLenoir Vurgas.
·
OS~. I'RESIIlENTF. (Magalhães Pinto)- Encerrado o perlo·
<lo destinado ao Expediente,
Estuu presentes na Casa 41 Srs. Senadores.·

.

'

.

. ··•. . Certo dé que é pelei Íralialho qúé nÚ nos dcscnvólveino~,'i: pelo
trabalho que melhoraremos'ás cÔndiçÕês de nossa popÚiaçi\o;'E pelo
no~so esforço· próprio, sem csperar,:muito ,da ,ajuda :.de .outros,•, mas
apelando para nossa. capacidade,, para, o .nosso patriotismo, para o
nosso sentimento familiar; para o-nosso csplrito-.de;'nacionalidade,
que nós construiremos este Brasil. Volvendo a,imagemdo que nós é·
~amo~ ontem cdo,.quesornos,hcijé, cu;vos conéito,a,conip~raçilo. 1:.
apenas.pela comparação quc,nós,podemos julgar., I:: somente comparÚndo' que nós podcrémos ver. como os nossos filhos 'silo hoje, mais
felize~ do que nós í:ramos qÜàndo crianças,'l::.pi:ià,comparaçÜO•.que
~ós,podcm~s yer,como, o BrasiL cresceu c,. cri~r. alento •. forças,, para
lazer o Bras: Ique nós qucremOSJ3ara amarthil,, , , , , .:.:·;i''" ., .:· , .
··.· 'É pois um apelo ao·',-trabalho"qÍIC: vos ·raçó>•Continuai a
trabalhar, continuai a crescer; porque esta BaiKada séiri dúvida pro·
duziiá ainda muitb para 'o.nosso•Pals',''Mas·ajudai ao·vosso'prefcito,
ajudaiaogovernadoreajudai·omeugóvérno/"',,., ', ·'' ,_,. ·.· "•"
•
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ORDEM DO DIA
Ht~m

-:.

_'.: ·"- •,-, · - ' ·

Agradeço aos que aqui vieram,' aos 'que aplaudira~ caos que
conosco vão trabalhar. E peço:vos, sobretudo, si: deste julgrimcnto
houver resultado positivo, apoiíli-nos com aquilo que ! a prerrogati·
vu sUprema que tendes, que é o yóto: ·. ·
·
· · '·
Vamos têr eleiçõe~ em, breve, Espero que o povo brasileiro,
comuu povo, di: Cuba tão, não:··,I
nos faltem
, nessa oportunidade,"
f

PUSSU•St:

'«,,_',·:'r: i.. ,, •' •fi.'

. , Dai-nos confiança c julgai-nos adcquadanicnte.acima das. pai·
xÕo~ espúrias,, dos preéonceitos, . oú dos ._irrcsponsdveis .. Julgai:nos
como c:dadi!Ós brasileiros.·, E, se no.vosso.julgamcnto nós tivermos
algum. mérito, dai-nos ,O· vosso:apoio para. que. nós possamos
construir_ cada vez muis; ;.:~- , . ,;._ .: · ·:···

•

:.:

•• •

o SR. 1~111·~-;llll·::'lln: (MagÚihiles Pinto) -Item 2:

1:

Votação, em turno único, do Requerimento n• 324, de
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Presidente Ernesto Gclsel, no dia 23 de julho de
1976, cm Cuba tão, São Paulo,

Votação, em turno único, do Requerimento n• 325, de
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
ex-Ministro Múrio Andrcazza, na solenidade realizada no
diu 30 de julho de 1976, no Parque Anhembl, ein Silo
Paulo,
,

·-97.:...
·· Se i: verdade irrci:u'sâvcl ~Úc o'or~siljá comeÇa a ascên'dcÚp~si·
çüo
quc.lhc·cnbc no mundo moderno, hâ;'no 'i:ntanto;•longfriqúos ·
Os Srs, Senadores que o aprovam' queiram pcrinanC:~er senta.
horizon tcs. por·.ulcançar ·c/ "cclcs,•uin·.dcstino· gràndioso•q'úc :o''no'ss'o •.
dos, (Pausa.) Aprovado; · , ..•. ;, ·
. povo hú· de cumprir; pois à.mcdida que sc'consolidam, ác' écini'plc- ... ·
SERÁ FEITA A TRANSCRJÇifOSOLIC/TADA,
E O·SEGUINTE OcDÍSCURSO CUJA TRANSCRIÇÃO E tu~ as nossas,conquistas,ctapas novas se descortinam dcritro'ilo;pró.
pno processo de dcscnvolvímcnto;·inipondo;·mais paciente tcíiáéidaSOLICITADA:·".'·'···· ; .
, •....
dc, mais inncxivcl continuidade; mÍiis'cOcaz ampliação de csforÇós:"\·
Em votàç~o o requerimento,

· '

. . .·;,à":.-:;;'··,:

r7J .•~·-·:··::r'.i>:.::.:.;:, •. :11.''~(.-;'~'·;:, ·~i-."'.','.1.:-·:-~·,~-,:,•: --~ t:;:;!/:.~

,:.-;;_,_ .;; .· ,'
''·"".- .:·. '•, ,.
I
.
., , " ... • ,..
., ,
.
f~z~'r~ ale di:•~.~~.~. ~uit~.já.s~~·;·:~~: ~~·,~~it~; ~ind~:s~' p~~cisa,dc
. , Pedi~:me vosso Paraninfo; o PresidcnteMédici,,qa~voÍ trouxes.
, se s.eu agradecimento pclo.convitê que. lhe lizcstcs para participardes~
Mas,. para isso, {niistei q~;; todos;;néstc cncontró'do''picsc'nté · · ·;
. te instuntl:supiemo aevossa vida acadêmica. Desejou também, que .co111 o f~turo, unam os, esforço~ para' o efeito. de manter. bcm.viva, cm ·
vos transmitisse o otiniismo de seu coração 'de Brasileiro. que acredita . nosso.p~~o; ~ chuma.ardcntc,da,cspcrança c do cntusiasmo,,numu
nu• l'orçu·du fé;'fontc:dc.cspcrunças; no• milagre ido trabalho. criador .at.m~sfcr~ ..sodal',:dc,:,iatisfaçüo, zdc ·,conliança .. c de! otimismo;·,que' '.
do progré:sso'c nu coragem <'perseverança de nossa gente/no' seu .mant~nhamos ,inqucbrantâvcl nossa fé no. futuro, bem coinà a deter,
profundo desejo de con'struir;·:. · . • · • ·
·: ·: '" · · ': ,.. ,::' · · " ·
. _-. -~-: ·<.·, .,_ ... ·. , ,<. ': . -._ .... , .,.·,r-. :·, .. ·., .. , ·:·· . . . _,. ·_·.: .. :. . -., .·.mi nação. de superar'~s obstáculos, 'qualqué(que •seja "a 'sua natureza
'.,: .Pcdiu-mc,,.ainda; quc..a~ falar:vo.s,fale ,não.apcnas.a vó~, mas .,ou suú ·•xtcinsilo... Dc nada vále, ·.cm•Nação;alguma,: os,propósitos ·' '.
isolados .aas ,elites 'dirigentes; por,.niais .inteligentes· c. patrióticos que.·
sobretudo ,para, vós,. Assim, . pura. cumprir. o .:meu ·nianduto .com
lidelidade:sorei. direto,c exuto ,'e não. utilizarei modos ,obllquos de -sejam, se deles não participa·o p'ovointcgral c p'rofúndumcntc;' •..•: ·:•
dilcr.·
· · '.' · , . ··· .
· '' ·... · . · · ·_ ." · ,_ ·. ·' · ' · .·.E vós; rricus )ovens formari~os: 's'ois o:próprio'futuio!'A ele ·
'-'~ ~'
,i
•.
pass~st~s a pcrtc~ccrií:o.moprojci;ão dó, presente.:., . , ·. · :; ; ' .
. ·~ ,A~ui . estou . po:tan!o, ,para,,:de~_incumbir:~• ~a,,.turéfa '.de
representar tão. eminente Brusileiio;:u quul;rcconhcço diffcil, ·mas · · . .ChcgÔu o momento de associardes vossas i~ic!Ígcncias,:,vossas
declaro sumamente grâta ào incu coração aos meus sentimentos c(. vontades c.,vosso idcalismo·.aos.dos·brasilciros quc,.agora;·plancjam
vicos,'Procururei fazer vosso Padrinho bem percscntc para vos agra: a constroem a.Naçilo•a Omdc que, num verdadeiro encontro de gerá·
· decer u homenagem que lhe prestais· e para vos 'falar, sob súu inspira. ·çiles,somem·,sc a,cxpcriência dos mais . vclbos com o cntusiâsmo·dos ·
çuo e idcntincado,com seus pensamentos, como ·amigo c simples cicia. ma isjovcns;•para a' mesma ·luta,· pois.a .vitória, na longa joinadÍI' de
dão, c, também, com·a. experiência ao !tomem público que teve, cm desenvolvimento; resulta sempre dacocsilo c da'uniilo de todos,<;: ,.,,,,
seu governo, a aventura c a grande honra de servir nossa Pâtria, CO• ·.' •' ·• A. cadá•úin d~vÓs'tàca· ~ri,a'graiidcparccl~'dc·r~ipo~sabilidadc
moMiriistrodcEstado•. •.
'"
. no prosseguimento'. dl)'dcscrívolviriicnto 'nacional·· muito:'cs'pcéial,.
'· ta'cimdensnçuo de alguns 'anos de vivência que; aqui: tentarei mente. pela razão:dc•complctardcs; alguns; •ci i:urso''dii'Admiriisirá·
çiio, outros,. o de Ciências. Contábcis, ramos do sab~r. técnico indis·
associiir'à:vossajuvcritudc~·que; âvida'dc açilo; enriquecida'de notá·
vcl uci:rvo de conhecimentos cchciá'de'natural ansiedade e impaciên- ·pensáVeis à. nova mêtodologia quc.picsiilé''a'quàlqucr empreendi·
cia; demonstra' il'lodo instanté a sua vocação de participar· nu cons- mcnto, quer na ádminisira'ção públii:à;'qucr na iniciativa privàda:· .. '
'·•,:.·,,... :;~.,:1·.: .. ).,;:_.:,-.:.:· '!'.:.. · :::·._ ..... : '_ ; ._."
. '·-~---_··-:·'1:•
truçüo.dc uma grande Naçüo. · ·
Os resultados ·cxtraordinãrios"qúc•sc vêrit alciuiçando 'cm'todos .
Nos últÍ~osdo~~· a~os; forri~s i~;Ícmunhasdás profundas refor- os domínios dtÍ'vida'riacioríai: longe de cônstituiréní'siniplcs milagrcs
mas introduzidas, particularmcntc,'i:m. nossas estruturas económicas ou obrado acuso;·são;frútos;sim;· do intc'riso c perseverante trabalho
c sociais; Um esforço m'últiplo, sensivel:aos. reclamos do povo i: à .de construção de todos os' brasileiros, ·orientado, ·sobretudo,. por
prcservaçüo,do interesse nucio'nal, modificou.áspectos relevantes da apropriadas·medidas de caril ter adiriiiíistrÍl!ivo. .' ·.· ·. ·1 · : .·· ·:. •. ·. ·
.:.)>,, .......~;;-: r~ --~,f:.;·_':;._ r:.:<: -.'t'.i :_'•.; :;1','. -;:_·.,_\-:: ._.-:1~-/__ -.~::· .....,.:_::· ' ~
vida brasileira, pura ·ajústâ·los a um modelo' de .pais· apto a incorpo·
• • Trazc1.scmprc,cm mente, que. quanto mais comple~os o mundo c
'
1
rar tecnologias' c' processos de vida mais adiantados,: com.·as,riecessá·
rias 'adaptações. às nossas condições, ao.nosso carátcr.e ao nosso yidu, •. as. miíltiplas)i, incessantes .relações· que·. entre 'uin: c. outra, se
tempcrumenià, e,. no mesmo tempo, préservar a nossa integridade dcsenrolaln;'tanto:mais:intensa c, urgente sc:torna a administração, .
,qúer,na ã'íca,públicu;,qúcr.na llrea particular.:.... .
~· ,,
'·'· , .
histórica e cultural.
·
'''
·
·,. ' ,.: ;:,:- :c' , .- .. ,
.'
... : '•-~ ,'"' "'· ~ ••. ,.
·. l· -' :- • -'- r·;.,, ,j1
Quer: os •especialistas·' cm''Administraçilo,' quer. os' cspi:êialistas
.. Quando, hoje, olha~ os pàru trás c verilicamos o caminho per·
cm
Ciências
Contâbcis são. clcinéntôs iínpreschÍdivcis aqúalqucr.sis·. ·.
corrido temos justas razões para nos orgulharmos dos objetivos
·tcma'gcràl dc'atividadé qúCti:nhà'por'lin'alidÍlclclidar com.quálqÜcr ·
alcançados; ·
·
·
uspci:to de nátuíeiu 'ccollômica:'Quéirâmos ou' nãó;'vivcmôs '.iiin Úm ..
inundo.
dominádó)clo fato' cconômica:·.A:; própria' caucaçãéj'já enDe todas as ccl'nquistus rcnlizad~s, nenhuma, ·~o entanto, se po
:de igualar à porta que. para o .futuro. se abriu, .mediante a cons·. trou no'. rol das prcocupuçõcsdos economistaS:.' vem si:n'do,por eles
cicntizÍiçilo de toda u.Naçilo Brasileira de que um acelerado desenvol· considerada~ i: bem ·verdade que cni razão da'sua impo.rtlincia:....
··" •
·· •.:.: :" '
vimento. seria possivciOmas ;teria de ser, com~ foi, nm desenvolvi· como um investimento: ' •·
mcnto planejado que, ao dilatar as grandezas·. económicas- como
' As carreiras que cscolhcsti:s.:.. c'cr~io:quc as'escolhcstcs'muito ·
um meio apenas- tivesse, como soa própria razão de ser o seu obje· . apropriadamente:~: nilo. correspondem 'apenas avossiis Ílspiràções
tivo final, o bem:cstar social, pois nuo há nenhum tipo de desenvolvi· individuais, scnilo também'ao apclo'dc 'necessidades colctivas,' . ·. '·.
~
<',
mcnto que icnhÚ em si mesmo a sua finalidade: ele é.scmprc um ins·
,. Buscai, sempre, ~m vosso tr~balho, solu~õcs' adequadas :a ·
trumento que somente pode ter em mira o bcm-estar do ser. humano,
Ohomem deve ser a meta de qualquer programa de desenvolvimento. peculiaridades de cada problema, destinadas na Administração p~.
blica·- considcrudosscinprcos limites das possibil:dadcs...:. a clinii·
Desse objetivo fizeram Naçüo c Governo o'scu grande desalio. nar os dcsnivcis' dos estados de dcscn'volvimcnto; à propiciar cresci·.
O entusiasmo com que os brasileiros acolheram esse esforço c sacrifi· mcnto mais ho!llogi:nco à economia dó' Pais; sem pcrdàdc tempo
cio. traduziu u confiança nos rumos traçados c a garantia de que, com energias criadoras e de recursos,' quase sempre tüo' escassos' êm' fácc
seu apoio, havcriamos ele erradicar os fatores que dllicultavam nosso das necessidades c sem o risco da subestimação tcmcrâriu dos'nÔssoi
dcsenvolvim~nto e impediam a realização de ampla justiça social.
problemas c da inversão das prioridades: Soluções que visem a con·
A quem vos fala coube u ventura de assistir à transição do que quista do quilibrio social.c assegurem a maior soma de bcnc!Tclos cm
/:ramos pura o que somos c rara felicidade de poder participar atlva· proveito dos mais necessitados. Soluçõc1.,adequadas que assegurem,
no campo da Empresa Privada a eficiência indispensável a uma crcs·
monte do processo de desenvolvimento da nossa Pátria,
•
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-98ccntc .participação na economia, do .Pais ca. uin, aumento de para que nilo voltcmos,jamais, a cxpcriências.sociais.c·polfticns jâ
:produtividadequc:proporcionc a redução dos,custos cm bcncllcio:fi. . condenadas pelo nosso pnssndo,.. .. . . . .. .• , . , ,, . , ....
,nn~"dà.grandc,•mniorin.quc .dispõc.dc,.mcnor:.podcr,, nquis)tivo
.· ·
·,. ·· .· ··•· ·····'"· ..''.•· ,, • 1· " " ·
garantindo, desta forma; 3 integração, cfctivn, c, dinâmica. do
. Asscg~ro-vos quc:o;trnbal~o, a consciência c-a ·honradez com
empresariado ,,na solução, dos nossos ,J;robÍcmas .económicos ;. que nbruça~s. 0 cxcrclcJo pr?fi~st?nnl h,nvcril~, .~cJ~utificar' para u
... sociais. Pois,. no mundo. moderno, a verdade. é. que o. Estado não voS<n famlhn.-rmra ncn_mumda?•: par~ a Pá.trJa m!cJra; que vosso ln·
pode .abrir milo,, da i:oopcrnçilo 1 do .cmprcsiuiado,,à., que, cab~, bor s~rá: n~cnçoado;·quc mult1ph~arcts ·a nqucza ·do··nosso·. povo• c
· obrigatoriam~nt~, responsabilidade cada .vcz~in~is gr~vc. na c~nquis· ...c~ntrJbuJrcJs para melhorar sua saudc; su~ ·~~~~~~.~.~ ~~~.,b,~".\~cstar.
·ta da paz soctal, de modo que todos os ·brasdCJros· possam ·coqvivcr '· O vosso trnbnmu, ·u vossa competência;:a. vossa' dedicação,. 0
juntos c felizes, tanto na hora de semear como na hora de colher c,. vosso-suor·constituiri!o" n•mclhor'gar~ntiàdc àbundlinéla c'dé rcs·
cm pnrticular,.na hora de repartir.,
'
'
peito' nos bens fundum'cntàis qiui'cn!iradéccm à pássngcni do homem
MaS: parti_' bem B~ministfar. ·d~.cjo~ ·âinda';· JCmbr&r..Vcis, ·. q~C ·cin P~!a~t~~~â_! '~!.~:~. _·;:.~:;;:-.<~. ~~~:\:::.;::.;: ~:. ~~~~.;~-.~--~~ ..~:~;·~;' ':.-/:'-·: ;'·i·.·~;~/;:.·.:·.:~~.\:~-. :~r;~. J: •· Jol,.• , •
vossa faina não. vos'dcixcs conduzir;unidamcntc,'pcla fricz.a:dcis nú· · :,._Desejo, :_finalmente,,; mnnifcstar,,minha;,sntisfação pela . opor·
'meros c conceitos técnicos;:.Em verdade, nilo'podcis'cxclui(ém' mo·. tunid.adc . quc tive :de ,trazcr,;nOSSOSiCOrai;õcs.,dc:brasiJeiros, ..-. ; d_o
'ménto algum, a necessidade' da considcraçilo.'dc' fatores de outril na·
. tu reza .que não . os rcprescntndos,_'tilo·somcntc;·. )iclos, processos c vosso parnninfo c 0 _meu próprio.:-; chcios:dc alcgria,;dc.cmoção,e
cmétodos:puramcntc administrativos;. ~ prcciso;.também; ·ajustâ_-los de muitagrutidilo, pnrnbcmjunto dos vossos; prêmio dos mais subli· ·
mcs para qucni''cÔnfiou,·'•'c~n·tin'uàr n'confinnéiri' n'ósiia >juvéillude,
aos anseios, aos ideais;• às .esperanças c aspirações da:nossa gente,· · •.í:mprc pnl.pitimtc de fé •.'á.rde.iiic dl:'ámo."i'.·.à P.átri.à:c. 'séiriprc.·n. nsi.osn
que sempre se mostrou scnsfvcl àsgrnndc~•motivaçõcs;dando às dcci· por participar no'qüe dcnoininn'rei aêriação do'nosso fiJtúrci. >;.:· ·· "'
sõcsvidnccalorhumimo... ,.. : , : :. : : -.:· ..... ·.:
, .:
. ..
,·
cde
benv.ind.os
a
e.s.to
.
lirc.a
da
v.i.d.a.
~.o.
B.rn.
si
I
qu.
cm
..
vos
•.
hnma
De outra parte; nada se poderá construir sêm disciplhia, já que
.
.
·· ,
somente ela: torna realidade 0 respeito aos direitos de todos .• cada para a construção 'do scu'grándc dcstino;'dc Naçilo cconomicamcnic
componente da comunidadc,.•scm nutoridadc,,jâ ·quc'soméntc :a· rica, politicamente. estável 'c; mais/do que tudo,'socinhnéntc'ju'siá
c,' ,.,
1
autoridade. atende -à scdc.dc :jUstiçit:~c. ·tod~ sCr h~m8nó;·-scm' ~ cn- fel i~:.::·_ .·::'. -.: ' :. >~' ~ ·~. ~.:::·,~!:_~~:~~~'/;'_:·,;;;··;·:.~\;'/:~.·::·i;::·. ;::.~~-~:-. ::_~.~~-.:-::~·.>·.:~ :_·••~;':·~._;·/) ~~;. .·•
tusiasmo, que nos faz superar todas as dificuldades; sem o otimismo
. Deus nos ajude a todos, nos c:ÍJninhos' dcsiacruzadà' insig~c.'.~.• ,:
que rcnctc afé;· sem a audácia; que despreza o medo; sem arrojo,
' ,, .:
,. ÓsR[J•R ESI l>É:NTE (Magalh~~;:pi~to) ;2·,r'tcm'3: ,, )
·

·

•

•

·

'

·

··.

..,

•

:

.

·

s.

,< ••

o

, ,. ·.. ._.. : _, .. ---~··-: ..1' ·\ .•.•

que cria e accita.rÍ'tudlulças c idéias novas·c; . mais do quc·tudo, nada

se poderá, construir com a subversão ,da ordem que, valendo-se das
liberdades dcmocráticas,é pregando o excesso de suasJranquins prc·
tende, cm verdade, aniquilá-las cm bcncllcios de uns poucos.
·

-

·

·

·

·.E é por i~s~ tudo que. vos dirijo, do fu~cJ~. do ;ncu cornÇÜo, esta
mensagem, fraterna,.· no momento mnio.r da vossa vida acadêmica,
quando despertais para uma auroni'rcnlmcntc bela c desafiadora.
. Abraçai vo;iapràÍissão scmj~~tância';na; com
. rudez, cqUidade,tol,crância, respeito c devoção,

org~lho,

hon-

Na· n.ossa vida.'p~cifi~sio~~~ d~d.ic~i-~os; unicamente, ~ .~~~truir.
Não deixeis, jamais de servir, com devoção c lealdade, a quem quer
que recorra.aos .vossos·conhecimcntos·c, sempre quc·as circu'nsiân·
cias o permitirem, prestai sem reservas.- os serViços de vossa cxpciiên·
cia. ao bem comum; Nilo podeis_ ter, jamais a veleidade dé realizar
uma administraçuo ·extreme· de erros, mas é'·prcciso·quc tcnhílis'n
humildade de reconhecê-los c de corrigi-los. Ao administrardes,
lembrai-vos que o tempo é inexorável c que unia vcz,.pcrdido; nilo
podeis mais recuperá-lo. Evitai, para· tanto, aprender à própria custa,
valcndo·vos, sem ·vaidades, dás experiências já vividas, ouvindo . o
mais que puderes,. acolhendo as. boas .idéias c áccitando. as crfticàs
construtivas que apontam f~lhas c corrcçõcs.
Tivestes o privilégio de nascer num maravilhoso pàis, com imcn·
sos potenciais uéumulados c tendes de ser dignos,dess.c privilégio.... ·
A turefa que vos aguarda consistirá, csscncinlmi:nt~ cm asse·
gurur, pelo estudo c pela pesquisa, a maior produtividade dà·s fatores
económicos, transformando .cada segundo,. cada minuto cm· tempo
de construir, de multiplicar e concentrar esforços e ca:ntiuter a dis·
pcrsilo de energias,
.

..

.

:,.

,..: ..• .;j , ..... \ ..... ,1 .•. ;, :.1 .

.-·o., ,_. :• . .

, ·" . . Discussão;' cm turno .único, .da .Emenda da Câmara. ao
Projeto de Lei do Senado. n• 20, dc.1973;.do Scnhor,Senador
, Nelson Carneiro (nP 1.493-IÍ/73; na.,Cümara.dos Deputados),

,. ·. qué 'rcVoS~- oS arts.,3_fil_c_.49. do -Dcc~~_to~~éi,. ri9)89;-de._26,.dc

,dc~cmbro·dÍ:.I 96S;_quc ~'dispõé sob~c.a ,vcrilicaçilo judicial di:
insalubridade. c ,pcriculosidade,,.e, dâ. outras por,vidêncins,
·'tendo ..
, . . . • . .. . .. . . . . . ..... '·I . , ,
/: ~~~;~~~~~~s~~~~~~~· sob n•s SSS 0 · 556• de
· _de Constituição e Justiça;
...: de J:eglslaçio Social; c . '·
.:..c de Finanças (Audiência solicitada cm Plcnârio);
• .
'
'• ,.!, ',,.
- ·(,, ':-.:·''l'_l:
,_ ......

197 4

·Em discussrio ucme~d-u; ,.,. " ,· :" ·'
: "'' " ·'
Se nenhum dos Srs. Senúdores fizer 'uso da pnià\lrn vou ~nceir~r
ú discussão. (Paúsu.) ·' .,, ': '·
·'" ' :::. · · · · .·· · · · · · · ' "·
Está encerrada.
' ·' '·
""
" :Sobre a mesa requerimento qucvai.scr lido pelo Sr. 1•-Sccrc·
hmo . .. ,

,1

•..._,

;

1·

J: lido c aprovado o seguinte·
REQUERIMENTO N•. 343, DE 1976
Nos tcrritos'do urt: 350, combinado com a nllnea c do·art; 310
do Regimento Interno, requeirondi:tniento da• votação da Emenda
da·Cümara ao Projcto·de Lci•doSenado n• 20, dc'l973, Íl fim dc"ser
veiui nu Sessiio dCJ-9·76: · ·'
· · ··.: .., ' , '
· '
Saiu dus Se»iles, 6 de agosto de'l976;:.... Dinar1e Mariz.
'

.

''

''

'

o'sl!. I'RESJUENTE (Mugulhilcs Pinto)-. De acordo com a
deliboruçiio do Plenário, u matéria nca udiadu pura a sessão do.diu 3
de setembro próximo •.. ,
.,' ,, /.. ,
,
., ,
,

'

A vossa espera está um Brasil que passa pela maior !runs·
formução de sua História, quando se realiza incgâvcl esforço cm bus·
cu du racionalização c da solução dos nossos problemas económicos
e sociais, visando a assegurar o clima de paz, de ordem c de tranqUili·
dade que, como tónica de nossa própria experiência, nestes últimos
doze unos, nos cumpre preservar c consolidar como uma de suas
m~is vuliosus conquistas,

· O Sr.J!ubcrlo Suturnlnu (MDB- RJ. Pclú ordem.):-- Sr, Prcsi·
·dente, nos termos do Regimento Interno, solicito a V, Ex• seja dudu
u puluvru, em nome da Liderança do MDB, uo Senador Gilvun Ro·
chu.

Dentro desse quadro, vossa tarefa assume contornos definidos e
grundiosos c exigirá de vós u persistente busca de novos objctivos

O Sll.I'I!ESJJlENTE (Magalhãe,,.Pinio)- Concedo a palavru
uo nobre Senador Gilvan Rocha, que falará pclu Liderança doM DB.

"•

O SR. I'~I,SJUENTE (Magalhães Pinto) -

materiu constante da Ordem do Dia.

Estd csgotudu a

'

-99- O Sll. (;li,\' A:-.! ROC'IIA (M DB- SE. Como Lldcr, pronuncia
·O SR. GILVAN .. ROCHA (MDB -.SE)i- Nobrc;Scnador,
o scguint• discurso.)..,. Sr,. Presidente, Srs. S•nudor•s: . , ..
vemos que estamos de absoluto àcordo; Negaria meu gràü de-médico
. A Nuçilo assistiu, onlem •. u um' curo progruni~. ~m rcdé nacional se. não: concordasse éom, Vi Ex•;·dc· que .o. nosso· problema; funda, .
de' tclcvisüo, scin dúvida prod~ção do prÓprio· Ministro. du ·.Saúde, mental é um problcina·dc cducaçilo sanitária; Mas.vcjaV:'iEx•.a dis..
tdncia entre. razcr educação sanitária c·afirmar-sc que o1programa é
sobre o problema'di: i:squislossàmos• noBiusit:''' · ·· · ' · ·
<cDc· maneira apriorfslicu,!ncnhuma ·'pessoa,: muito· menos •·um uma "no'va história de liberdade":· E razcr educação sanitária :como,
médico; poderia se insurgir contra· mais um phino de combale àquele . Excelência? Tenho cm milos dados, os mais recentes, sobre aspectos,
llugclo qu• vem• devastando o_ N_ordeslc c hoje grande parle do. Pais: pÔr cxcmpto;'dcatimentiii;ã')c nulriÇilo ".ôBr.asi_I_.~SãÓ dad~s"ó~ci,Üis,
Ni•o'sc poderia: pori:mi'âeixur,passar·cm.branco certas afirmativas e CqUe diZcni~o· sCg'Ui~-~~:.. <:.: -~-' ': ;·-/ :~ /~-,;· . ::>-:~.·.-:: !.::.: . .-:! · ,.-- ' .. · :,;-~::.:,:~· ~ ~;: ...'·
ecrtus'eonclusõesque aquele programa lentou impingir-à:ctusse mi:di·
.: ; ;.;,'a). cm 197.3 :a .·~.-~~u~riç~o t a;ingiJ!.· ...~~m~;>ausa
·eucü_populuçàodo.Nordeslc,,.·:•i'."'J,.,. /''"'·•··" '''ii···•·•: '·'.
'·associada, u 70% dos ób1tos na.ra1xa de Ou S unos cm lodo o
.•:·•:·Aquetu.prognlinúcão!carrssi~a c:tecnicotorida:'sem''dúvidu que
;:.-· .'Brnsn:<'.:.-:'.-.:',-·.:~:·: ·:_.·< ~"-.:~··-,.·::·-"·'·I·~·:·.-,L_..í ·'..'.:;~ ·'~·:'·:·)~-:-:,~. -:··.·
te~· cono'tacões demagógicas, além. dc'injustiças; irreais; 'perigosas
· ,.,·.'. ··:··~ .:~ b) ~~'" o,ra·~f!,:~. ~cg~_~d~·~; ?:,,lns~i~~t.~~~ '. B~~~~!~iró~~-' ~~
mcluilcúlieus,. Demagógicas nilo ,somente pela .inusiludu,v.ocuçilo do
· · Economm da Fundação Gcluho Vargas, somente ·os: que
Mi ii ist ro -'pc!Ó' estr•lism·o :·dé televisão,,
u·
q
úc.
vem,·
sc,j
untar,,àq
u•lu
,.'"i ' -······'•
''i;ànliani ·mais dc'quatrô~alários·mrnimós'passam'~dasúoo·
voi:uçiio: do outro Mmlslro •. ·p~Ju .coreografia;. mas; sobretudo, por.
. caloriàs, quando se siitic'qüêa:nibdiú'paiá'u'm'honi~ní àdl&ito
·-unl'ti:sr:ri~ 'd~ ·rrtlsc:S- ditUS 'Com -.'têuTI . :ofiCial:- como ~Par·: exCmplo :cstus,
' eapàeilar•SC pode chegar alé. ~.:SOO CaJoriasi, :;,· .: .. . (·.,:
.
<jue ~~nit~o ueiiso, rio:v.r,o_ rerúid6 programu::Dizia oJocÚtor, entre
···· · ·.•.·· c) ·u·poputáçãodc 'até um salário mfnimo consome 1.950
..· Olllrus 'coisas, que,â 'prog'rillnáçãó' qu• o Minislro, começava ·U·, ruzer.
· .-cal_~~ià.s, ·cam'4fgiaril'aS dC.Piotcfn'ás;{i:r:.~3 j~_;:··:_:.:;;,::;:\~_,:;_::· :i _
sobre csquistossomose cru uniu. "no'vn .história de .liberdade, no
... : ·:!'Observe-se ·que ·a: .ini.cnsa·. :maioria·i'ganha:. salário: mais
Pu is:·: cm um'inicio·du·grundelulu ou;por fim;que '.'o Brasil decidiu
uliuixo•. que, o~mfninio, as. ramrtias •. mais numerosas': estão
· t:untrl;lür il_êsLJuistossorriosC.~.·- ·:· ::·· . r:~ .:··-~-' ;_~~.~-·::,_,. ,.
:.t:·_·:·.:.;. '
riCst3fnixa,!'./.i.:':·~~.:·.- ._:;·._; · -.,;.-,.-, :~ ;,
;.~r·'
·. · ,
:.·.
sr. PresÍdcinc;'Srs;·scmídores; Ídém dé"dêniagógiéa, pro·
·'
'
Oru, Sr. Presidente, pretender.. :. · .,
.: .
rLI'ndamentê'injustàcéssa afirmaÇilô'dc que o Bra'sitcomci;ava agora u
grande .tuiá:. injusta 'Jiaril 'com •numerosos. cotégas/ n?ssos'patricios,
o :sr,'Ruy Sanios'(~RENA -· BA) •...:. Permite. V/Ex• um
que :há''muitci: vêm' pesquisando; .com·· intcligênciu;'sculrabalho, e aparte?.:,-':·
~-.'-;: .., ;_:_: '' '· · ·
~- ·
.·cóm'iriancirás novãs; iniuieirns brásilciras Lima forma de se êômbater
SR~ GILVÁN ROCHA (tvH)B :::_SE)- Co1J1lodo praic~:
aquCJi: ma ti injusia.também'para~ ~om o :própriO,;Go~erno;· de. que
·:·'"··' .•.-:','·: .... ··
'• '"_'. . ·.:··:.-.,,,''· ... -''-'::,:
};~:.-)·.:····
S. Ex i. ruz:partc; pois'dizcndo ·o~Sr. Ministro que. o ,Brasil, agora; cm
· O Sr. Ruy Santoi (ARENA...,; BA)"-.Quando o_Minimo'ainda .
· 1976, decidiii.contrótara csquisiossoniosc; por, um raciochiio.intcira· se eneontravu . cm ·A lagoas, cu, vi na televisão, c li cmjornais,'s?brc. a
nicíi'tê simplista:. raz 'perceber quê o Go~crno até agora: nii~:tcria cumpunlla. Ela se assenta principalmc'n.lc,no..sancamcnlo,básico: no
lomado·nenhuma·mcdida. Neste ponto'qucro razcr'jusliça'ao Go' .suneumcnto: c ,no ;tratumcnlÓ;: do já,. portadores_. do, parasita.,, De
vi:rno; que aprcscnto-agora' um •plano :·de' sancamcnu>;'quc··é. exil· maneira· que ucho,quc o. Poder .Público está .ccrto,-quc.ós _técnicos do
. ·tam·cnlc o4! plano dcsancamcnlo que se raz cm 10 anos;·no Brasil. '
Ministério estilo certos, quando enrr.cntam opr_oblcma por,css~ lado .
· · Mu~;;si.'Pií:sidente;·oprógrama i:'iambém irrcal,'pôis~ta~àndo
.·'o sR; êÚ.v.Í:N ROCHÁ (MDB .:...-sE)~V; Ex• apénll~ajuda
Úm 'elo 'de uma cadêia, 'de uma'docnça eminentemente social,, que~ a o s•u·'modcsto ·companheiro: Cóm .:a•,auloridai:lc de Prorcssor •de
escjuistossoniose•• aponta soluções simplistas' e que,. evidentemente, Medicina que ,V: Ex• 'é,' si&bc que· saneamento básico pe(se não
pouco: ráriià. para evita~ iicjucle :má!_.. Basta:_ u'ma .visualização pura· resolve _o· problema, ·porque csquistossomosc 'é_u~a, doc~ça lipi·
mente geográfica. para que se perceba. que a csqu&slossomosc é. uma cumcnle social.' E cu· mostrava' a V;'.Ex• :...;·c reafirmo·: agora; com.
doença, de,pafsê:s, eni, extremo .de, pauperismo. Es_9uistossomosc é · outró dudo ....: que um povo subnutrido nilo 'pode deixar de ser presa
docnçacndêmica de paiscs;alrasados da Âsia,.dn'Arrica c do No,r-. rácil de q'ualquertipo de doença>•. ·· . < ':. · ·. ;. •.- ·"· ' :. Y ·· · ·'· .
. deste do Brasil. E niio roi prcciso:quc,"o.ilênio delvan llich, no 'seu ···'· ReparcV," Exosobrcuin·tcxtolcgal: "· •· •:··.· · ·' '' .;,-..,;
ramoso livro Nêmnls dá Medicina, dissesse que é u própriá ascensão
" , .' '' .· -' , . . ..- ~- . •, .. " ,.., r' , --. , e"~ :. ..... . . - .;: ·•. ; " ,-"' ... :...·, '(. ·' :
,
·~o Decreto n-.399; dc!939, estabelece para o trabalhador uma
·social do hidivfduo·qüi:' o piàtcgê·có'ntra à doença c não' a'püra ação
.dielu; mlniniá' compostu''~ós' scguirilcs' nulricnicisi' carne; \6 kg: Jcilc,.
médica. 1 ".·,·.~·
_i.'
7/.tts:Jciji!ó,'.~.s ;kg; ,farinha,, l,s. kg:. a~roz; 3 .ks:,. batai~, 6. kg;
O Sr. Ruy.Santos (ARENA ...;.'BA)...l Pciniitc'V.'Ex• um tegumes;,9,9.kg;,pão, 6 kg: cal'é, O,S_kg; frutas, .90 umdadcs; açuear,
apartC?.- .. : .'-.-.>····· , .r· •··
·-_.;.
·. •··.
.
3kg:bunha,'0,75kg:mnntciga,0,75kg,:'. :. ·:: .. ' '.', , · ·
SR. GILVAN,ROCHA (MDB-'- SE)..::. Com'.,;uilo prazer,
.· ·Para cnrr~ntar, estc.'mrnimo rc~onhecido pelo .Governo, .com
nobrciicnadorRuy Santos.
·
· ·
~álculiís' átülitizàdos,' cada pcssôa lcrili que' gaslar,uniéaméntc com ..
propriil nlim'eiitui;ão, CrSJOO,OO, que praticamente se aproxima
. . o Sr. R~y Santos (ARE~ A..,.. BA) ~ Perdoe-me V. ,Ex• in· sua
ou
mi:diá
d~ s~!ário :mlnim~brasilé:iro~ .· ,: ..... ·. ' :. ' .· ·,,. • .:
terrompê:lo, ,quando mal inicia o seu discur~o. Enco~lrava.~mc nu~
Enlilo;_v. Ex• ,vê que o caso é muitfssu!'o ma1s gr.av•:. E,,d•g~
hotel, onlcmànoite; cm Belo Horizonte, c não me. rol pOSSIVCI.ouv&r mais, Ex•: ratando cm saneamento:.-. c cu acabava de afirmar·quc
u matéria lelevisionada.oniem, Agora, se o Governo ou se_ o Minis· este 1: o qulirlo plano1 nestes ~!limos dei anos- sobre saneamentotério du Saúde dá ênrusc, chama a. atenção, dramatiza o que, vai por
dados reccnlfssimos dizem o seguinte: ·'. ,, . ·· c.. ..i· ···"'
'
este sertão do Brasil quánto à esquistossomose,, não li_á nada. de de:
mugógico. Há apenas.Unia tomada de cons_ciência ou, a decisão, de
. ·~Dos 21:0oó:oiio dC p~êdios que c~islcm no Br~~il.-~%
rorçar o povo u tomar co~sciêneia d~ um ~r.o.blcmu,para cn\no, ·~·
·,.nilo
possucniiicnhum
tipo
de inslalaçilo
sanitária~'.',. .. .
·
. . ,,..
. .
.. ,,
.
.
rrcnlá·lo, Acho' que nós só.cnrrcnlamos o-.,problcma.s de saudc p~·
E o que 1: maisgravc: ·
blica.também com educação sanitária, usando os,mc•os,dc comum·
cuçilo purà racilitur. cr.cio que. à cxémptci do qu_c .o Mi,n,istl:ri?, d.u
· "Dos ·7 .352,359 domicflios, 74% nilo têm qualquer tipo
Saúde rcz com u mcning1lc- _embora o problema SeJa mu&lo mu1sdt·
MinslÚiação sanitária."
.
. '
.
,,,,, . .. · ,--,. ·_,· '
lleil na esqui~tossomose ~ acredito que o Governo vA ler êxito
Evidentemente que ninguém está aqui se insurgindo contra mais··
idêntico no que toca à campanha que vai razcr ou que vai iniciar para
um programa. Mas, nós queremos que o Sr. Ministro :ponha. as
u erradicação du csquislossomosc. ·
.,.,,'
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. ~o1sus cm termos c que não venha à tclcvisi!o dizer que é "uma nova
O Sr. Adalb~rto Sena (MDB '-·A C) - E o· pior, Senador história de liberdade do.Brasil" .. , ; _
. · :-.- . . . ·
desculpe-me- é.cmprcgur cm.'maSsa esse lncdicamcnto,
.1' · ::·
,:,Estc.éum'problcmadc,conjuntura,·um·problcmadomodclo
·· '·
"•
·,>:;
· ,. . . , .
•
·que este ·:Pais adotou; c enquanto ni!o·conscguir •fazer .distribuir a
O SR. GILVAN ROCHÀ (MDB.,... SE) .::.: Muito obrigado,
de prolissuo:
. ,.
,
riqueza . nacional, todas .as. outras. iniciativas , silo.. puramente .ilustrcSenador c colega,. .com
,, '·"muita
. hon'ra,'
... ·· .......
, . .. ...•.
superficiais.··
"
• ,
·o Sr. Ruy Santos (ARENÁ....: BA)- PermitcV.-. Ex•? (Assenti·
'·O Sr.· Ruy Santos (ARENA .:.. ,BA)'- Permite V.. Ex•. um mente do orador,) V. Ex• sabe qúc o.traiamcnto da esquistossomosc
· · ? · ,·,. ··· · · · ··
· ·
'
·
· ·
.,
semprc.foi.fcito:.com.·mcdicaincritos:.pciigosos•para·asaúdedo
aparte.
• .
· · ·.
•
··
'. · · · · ·· · · ·
doente; sempre foi feito; c agora.surgc um,mcdicamcnto,scm efeitos
O SR. GILVAN ROCHA (MDB -SE)- Com P!azcr..
. •. danosos il saúde do doente; c esse vai:ser aplicado,.cstá'Séndo.aplica·
·os;, Ruy Santos (ARENA':::...BA)- Se V. Ex•'csÍivcsscfazcn· ·~do. Claro que é um começo; .clarÓ,quc não:há:ainda uma.consagra· ·
do um discurso· sobre tuberculose, acho qué•s~'cnquadiarhi perfeita· .çilo do i:xito, mas já há,testcs. positivos·. c. que ,vão .dar. resultodos,
l!lCntc, embora' nilo exclua por inteiro, .no,quc toca à csquistosso- certa!"ente, nessa ca.mpanha,: .
..
. .. ,., .. .
,., , , : :
l!lOSC. EnquÍldrar-Sc·iiÍ perfcitomentc, 'o, qucy. Ex• diz, quanto. à
subnutrição. Mos, no que toca· à. csquistossomosc podc'sc, perfeita· . O SR. GIL VAN ROCHA:(MDB '"-.SE).:.:; V1 Ex• com:tod~'
autoridodc médica; tem direito' de discordar.'MIIs cu 'o ré:~cto a'úma
111entc;
êliminar
ó·parasiio• nó' subnutrido:·
. · ·' · · · ·
•
'
• ,r_
'
••
revista que certamente v.r.Ex• conlicéc,' que' i:\·a Technlcal''s'erlés
. o SR. GJLVAN ROCHA (MDB '-SE)- Sabe v, Ex• c cu Report, da Organização•MundlaJ,'dcSaúdé;••quê :faz um 'trabalhii
rêmctó a observação ao Professor. de Medicina -.que estatistica~ ·. Intitulado: "Evoluúilon ând'Tésting.'of: Diugs for Mutagi:niéity'\ 0
mente, os que têm cirrose si!o·os mal nutridos; c talvczcu'incsmo c qual diz o scguin'te; ·' .:' · :·
•''' · · ···" .·' •,· •: · .c':•·: : ·.·· ,.. ··
:•!'• 't•v ·,. ~.-; .
V.' Ex• que possuímos as graças de. uma mesa farta, ainda, podemos
.
·~um. terceiro compostoi·cujas propriedades, mutagéni·,
ser portadores da esquistossomosc. 'Evidentemente, . qualquer
. cas nós nilo percebemos nos testes sumãrios; é o Oxaminiqui·
doença, seja tuberculose, seja o que. for, precisa de um terreno propí:
nc (U K-4 27 J)i que provoca'mutaçí!o ,na:. variedade ·TA· J538
cio, Mas, vou ·mais longe, Sr. Presidente c Srs; Senadores; a
, (de Salmonclla;. um,dos ,testes de mutagcnicidadc, .nota .do
campanha é extrcmamcnte.perigosa c digo: por que: o Sr. Ministro
. autor), como foi 'apontado .por A.,Ray.,c :H., E. Holdcn. .
·.Por. possuir. . dcfinitiva'nienic. ipropr.icdadcs '.inu.tagõnicas, . ó. ·
dc:clarou que usorá, no tratamento, um.sal conh~cido com o nome de
. Oxamniquinc nilo deve .se~. usado. amphimcntc :no ,homem,
Mansil. Nilo preciso ir muito longe; basta ,que tomemos a última
antes de que sejam feitos novos tcsics.~~.. '· '· .
. .revista Veja·quc faz, inclusive, um levantamento' sobre a campanha .
.
ministerial, para ver c ler estas coisas aterradoras: , . , ·
·Então, a inocuidade,-aporitadá pÔr y; Ex•' não côncorda· cóm os
' "Em süÓ Paulo, depois de testar 0 Mansil ·cm, 200
estudos feitos por u'ma Comissil,~ d~,?~ga_niiaÇão' Mundial deSa.u.~e:.
pacientes, · o· médico Moacyr ·Pádua ·Vilela, titular de
. Por fim, Sr .. Presidente, é: .altamentc.mclancólico que se use ,da
gastrcntcrologili c livre docente de clínica-médica da Escola
inocência do povo da região,. que foi mostrada :.na crueza da suo
Paulista de Medicina, detectou a existência de um elemento
ignorância, mas naquele seu ,otimismo.atávico, para quc·sc, faça, cm
que faz com. que a pessoa,; após a aplicação, passe cerca de
véspera de. eleições, um engodo, dando a entender que o problema soquatro, horas sob efeito alucinógeno. "0 paciente perde o 'cial do Nordeste, entre os quais a· csqu'isto'ssóinósc, estava cm, vias. de
senso· de conta to· com o • mundo exterior", explica o ser resolvido.
· ·
· · ···
·
·
Dr. Vilela."
Repito: o grave problema do Nordeste é o grave problema do
E mâis adiante:
modelo económico brasileiro, que precisa ser modificado paro que
"O médico Naftalc Katz, pesquisador do Instituto Renê nilo possamos, naquela região, ouvir a inusitada frase, que aindo.ho·
Rachou, de Belo Horizonte, tem opinião 'semelhante •. Ele é je dói nos ouvidos de todos os nordestinos: "que o Pals·vai bem e o
povo vui mUI'.'·: ·
· '
·
·
· · ,..,
·
considerado um dos maiores conhecedores da doença c, entre
196~ e 1974, purticipou de uma.p~quisa cm que 500.000
Era o que tinha a dizer, Sr., Prcsidcnic, (Muito bem I Palmas.)
·pessoas foram submetidas. a um tratamento com outra droga,
O SR •. t•RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
o Hydanthonc ou 'Etrcnol, causadora de efeitos colaterais nos
pacientes- c uma morte cm cada 10.000 casos: Também o ao nobre Senador Adalberto Sena.
Dr. Katz pensa que os testes realizados com o Mansil ainda
O SR. AI>ALBER'fO SENA (MDB..., AC. Pronuncia o scguin·
silo insuficientes,"
·
te discurso, Sem revisão do orador.) ...: ·sr. Presidente, Srs. Sena·
~.. .
.
E ainda tem mais, Sr, Presidente: um pesquisador do Instituto
Renê: Rachou, de Belo Horizonte, diz que o Oxamniquine, que é o
Solicitei a palavra para dois registras: um, referente. à minha ter·
nPme do sal que o Ministro declarou que usarâ, nilo havia sido ra, mas com repercussão, evidentemente, também nacional; outro,
saficientemcntc testado, cm entrevista no O Estado de S. Paulo, de referente a um fato aparcnte!llente sem maior expressão da vida da
19 de junho de 1976:
nossa Casa, mas a que darei, no final do discurso, a dimensão que ele
merece.
"No caso do Mansil, o pesquisador norte-americano
Quero referir-me, ~m primeiro lugar, à efeméride de hoje, 6 oe
Philip Hurtman, um dos maiores especialistas cm compostos
agosto,
que assinala .um dos grandes acontecimentos, porque !: o
esquistossomicidas (que matam o schistossoma), jâ relatou
acontecimento Inicial da Revolução Acrcana, aquela que é conhecida
no ano passado, num trabalho de avaliação dos principais
como a do assalto à cidade de Xapuri, feita sob o comando de Pláci·
medicamentos contra a csq~istossomosc existente, que este
do de Custro e Josi: Galdino, c que, comci'disse, apesar de ser o inicio
último, o Oxamniquine, também 1: mutagênico. (10)
·
da última Revolução Acrcana, foi bastante para assinalar aquele
Entilo, Sr. Presidente, além de tudo mais, a campanha é triunfo que, dai por diante, havia de seguir-se, nilo-obstante aqueles
.:xtremamente perigosa, porque vai usar um medicamento nilo
reveses, até a cpopéia triunfal da tomada de Porto Alonso,
~uficientemente testado, na voragem da propaganda singela, que
Sr. !'residente, Srs. Senadores, esse acontecimento tem sido
<JUC:r transformar mais um programa de controle de um doença em
glosado pelos ucreanos de muitas formas. E nilo há um de nós; que te·
lll!la bandeira de liberdade deste Pais.
',I • •
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-101nhu umu ccrtu.,Juz do conhecimento histórico,.·quc não tcnhu terra a que- como já disse.neite Plenário- tanto deve o Acrc.e.tan-,:.: · "·.
munircstudo; de modo.purticular,.o.tom emocional da·nota quc.esta to devem·os amazõnidas. Uma.vez que,o aparte.de.V, ,Ex•; Senador,
cl'cmí:ridc suscitu, ou puru melhor dizer, a vibruçao, .u; um ,tempo .· Virgllio·Tâvora, rez rererência·.espcciul ao nobre Senadór,Evandro,
p~trióticu c ucrcunistu, de que necessitam essas recordações periódi·
Carreira,' considero como seS;' Ex• tivesse sido chamado à colação: ., .
Cus.· '· ' ·- · ·· '·- · ·· · · · · '·
·····
·'· Concedo,. com muitó;prazer,.antes mesmo de prosseguir. o'.mcu.'
. • .. . ,. . ~ ., ,.
.. .. ' . ' '.lo;- ,...
. .. :·
' ' '
• ',.' '
O Sr. Enndro Carreira• (MDB ,- AM) -' Nobre, Senador,· discurso; o aparte ao nobre Senador Evandro Carreira .. ; . , :. r:.:.;·,::;.:. ,
. ,.._ :. .!!' ;,--:-~· '.;:-">: --~..;;,·-:·):. ":·-•:(: .;-:,·~~- >-~-... '-,.;_•::-·· .. :. ,-; :·· ':· . -:-··,,: __...... ,J·.;:.:·. ~--· . . .· ~V.'Ex•meconcedeumuparte?·.;,: ·. .
: ,.
' . ,, O Sr, .E•andro :Cimlra, (MDB .,.: .AM) - Nobre,Senador
Seno;
sua generosidade me
confúndc. O apal'tc'qúe'péÇó ~ •.:
·····o SR.'ADA~BE~TO SENA(MDB ~ AC) '-Com muito Adalberto
'
... "·'
'• -" '' '"'• ··-- .. '
-···1 .,..,. "" ;' ·., ·" : . ..••
praZer.·,,;_·.·· . _...:·_,:_ .. ·--~ ·. -;_,:,:·~;····: ··.. : ·-·· :·_: ' ·-:. · · , .
para por as coosas geograficamentc,nolugar. O que pretendeu o,estu, · ·
,•'dioso,à ép~câ;:roi.Ugar:os:éxtremos m~ridlonais:dos íios.:br~siléiros..
... o Sr. E•~ndro . c.~Ira (MDB - AM) - N~bre Senador da nlargCm ·di i-cita•.-.· .... ·:~~ ,.. ,. ·'.h·· ~'~:···"·· ., .. · , ·" "·;.: ·,.. -~- .' ._. ... t.,: ..... ,,,.
· · · .. ., ·· ••· ,,.,,;.!.· ·
'J,.; ····:·,;(·;'·'-':r··~·.. ~~ ~t ";.
Adalberto Seria,' v. Ex•'hóinenagcia'o seü ·rincilo;·qu'c.é oAére e
., ·.O Sr:VtramonYora (ARENA- CE)'- Portos meridionais.•
nOssO tnnlb6m:~~.r':l: ::-~:- . ·····-·<··.:;.·: ·.. -:~ ~- . .'·.-,_ · · · ·
·
·'
'd

••.. ·. .• o ~R:AJ)ALBERTO.SENA(MDB;.;. AC) :..:.obrigado.
''

1

.• ··

•">}; ":-~t·:;:; ·

,..:.;·;.-<•, ',r.';,:'·.<_·.'. :::;;\.· ·•"· · ·':".-:

·'·.:r"; __ ;·•

· -~- .·,·. _, ..• ·.- ;

...,,.O Sr.'E~andro Cainlra (MDB ..:.AM)·... 7 porque roi conquis·
ta, não;do português,: mas .do. bràsileiro, .do· nordestino,: do sulista,
que mercêdo preço sedutor pura a borracha, na. época,, ..
1
0,SR: ADALBERTO SENA (MDB:...Aq:... Exato. ·
•'

·· ''·

,,a........-;~_,z_~;

···.;;r1···

-~:;:.._:··

,. ;().Sr._E•aadro Camlra (MDB :-:- AM)- ... ocupou aquela área
que e~a,boUvianá;•mas.qué,estavà desocupada; pOrcjuê: 'o boliviano
não queria, •deixar; á ;geladeira do'.'àltiplario para descer ·ao calor
e<Jua~ori~l :.do A~rê. () ~r~sileiro..(~i pafa 'lá, à ~ata· dó)átex; qur
naquela cpoc~ tmha preço sedutor, porque ·a conjúntúra intérnácionaUucultava este• preço imagético .para a' borrachâ; é: mercê. do
preço·o brasileiró·Iá fixudo•reza revolução acreana; sob o comando
de Plácido:de•Castro;'·e anC:xou ~queJe·:pedaço•.ao• Brasil, sem
"pseudo" ' TRANSAMAZONICA, : porque' ··a· .TRANSAMA·
ZONICA:..;;.é.pre.ciso um•dia trazer um mapa c afixar neste Senado
'-apenas corta,.de·leve,·o··Sudeste·Amazõnico·e não beneficia. o
Acre. · Quem beneficiá· •o . Acre'· é a' Cuiabá~Porto :Velho-Rio
Branco, a cclcbériima·TRANSACREANAsonhadupor Euclides da
Cunha.; ··• E•. ·.nunca ····.ninguém ·.•:· sonhou,' ' no ,, ··Brasil, · uma
TRANSAMAZONICA nos termos em'qucfoi encetada pelo Gover·
no· Médici:·Não!.Ncnhum tentou isso,•e os.que tentaram eriim sem·
pre apcdcutas amazónicos; porque se sabe que nenhuma-estrada po·
de entrar no alagado amazõnico,·no·talvegue amazónico, porque as
águas·dcs~roern:·Eu o parabcniz'oc-tembro, na· oportunidade; que o
que o Acre•espcra nilo é uma TRANSAMAZONICA via Pará: Nilo;
o .quc:•eJe •quer.·: é:: o·asraltamento': da .Cuiabâ-Porto· Velho-Rio
Branco c a sua continuação até, Pucalpa; no'· Peru, dando mais um ca·
minha para o•Acre,;pelo•Paclfico;Eu parabenizo ,V. Ex•, ·ao se IÍ:m·.
brar desta op'ortunidade,.nobre Senador do Acre;
·
·:. ..,'- . .
'r··

.·

,

, ,

. , . O.Sr•.VlraRloTbon(ARENA-CE)- PcrmitcY. Ex• um
upartc? (Assentimento do. orador.) -· Eminente Senador, uprescn· ·
tando justamente os sentimentos da bancada majoritária, ·que silo
· idênticos àqúcles que devem animar todos do seu,Partido:quanto à
data que V. Ex•·rememora, não po.der!amos ·deixar pàssar cm jul·
gudo umu.afirmativu que o nosso silêncio raria'coin que acOita rosse.
Nilo. Quem lê.Euclides da Cunha vê que não hojc,·mus hã decênios,
hã mais de meio século, S; Ex• preconizava exatamc'ntc o que o
Governo, coma TRANSAMAZONICA, rez: a'iigação dos'portos
extremos meridionais dos anuentes da margem direita do Rio
Amazon'as, No momento cm que V.. Ex• comemora:· com tónta pro·
priedudc, um dos '[citas maiores de brasilidade daqueles que,
rculmcntc, acresceram o território nacional com a súa bravura, sua
tenacidade e .seu patriotismo, nós· nilo ·poderia mos· deixar de
consignar, no seu rormoso' discurso, a restrição citudu,jâ que ele de·
vc pussur pelos Anuis desta Casa como uma· daquelas orações co·
memorativas que aqui se pronunciaram.
O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC) - Agradeço, co·
movido, tanto o upurtc do meu nobre colega amuzõnida, Senador
Evundro Currciru, como também as paluvras de V. Ex•: nobre Se·
nudor Vlrglllo Tâvoru, que representa aqui a terra ceurense, esta
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O Sr. E•andro ;Camlra. (MDB - AM) -. Extremos .. meri·
dionais.Seria a ligação das cabeceiras dos rios ..Não eriúortar o To·
cantins, pXing~ ..e o Tapajós 'qu'áse;na ~uá déséínb~c~dü~a:.:~~ ~uâ .
roz.,.Era;Jigar, as, cabeceiras, estabelecendo um sistema .rodoOuvJal,
Justámente o sruniie sonho dê scsu'rança ·d,;;sàsAmériéás; iíãa.s6 íio
Brasil. ~ a ,Transacr~a~a, p~riindci,d~. Cuiabá'e' alc~n.Çánd~; ~ú~~lp~:. .
Não é cortando. o,Tapajós, o .Tqcantins.e o.Xingu'lá. naJoz,,na ·
dcscmbocadura,·a ponto de agorâ;·,a:Hidrclétrica.de ;rüi:úrur'tê~ qúc·
inun'dar.l SO,quilõmétroS,· dando a' cllàncelà'de,obra.deimpàétà,,cmo;
cioÓal. ,OIÍrà: pueril, nascida,dc· u'rií arroubo instaniâni:o.·"é.•áprÔ··
veitada,J nntúralmentc, pelôs .empreiÍeiios de::rodoviàs :nêste i,• Pais:
Muitoobrigad~: ..
·'''. :. ·::: .. . <' ..•... ·.·:·:: .. ·. . ·
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,
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. ·. o sr. vi~Ôt{r,,o,.''cÂR.~N~ • ~Ê> _:E~iri~nté:~~kiJof, .
vamos, abusar· um pouco!da•bondade ·âe ;Y; ·Ex•,'·:parti·dizcr·.que, · ....
então;.' l:stamos:. cànípJéiàniénté ·dcsoii:iiuiiiàdas:'.!, Julgãvà"mô:rios
cul,tor:de ~Úclid.cs: dáCunha.'Erá 1umerigcnheiro'que, à época:·em,
tcr~os ·absolutamente· piôneiroi/ preconizava' a ',ligação: dos portos · ,
merodionais.: Pode.ser·,que,se •trate de. amnésia;,.mas .Sta;"para' ser
constat~dà;terã que 'scr:cóinproirada, Coin todó o •r.Spciio;qiie: te~
moúo ilustre Rejlréscniante doAiniizooas;á quem nos liganrtllritos
Jàçosdc aniiiade,:rémi:tém'os S. Ex• à'leiturã dé'Euclid.S•d&'Cúnha.
Preconizava ele .a 'ligação• dos. portos meridioriais'atf onde ·•rossc ·a
navcgnçàó' possivcJ;dos portos, repetimos, dos·anuentcsda·inargem
direita dóiAm!Jzorias. Nilo' era 'a ligaÇão dus'êabeééiras. Lemós issô
hã algUns anos c senipiérepetimos a Jeiturll do velho Mestre dé ''Os
Sertões''; Pode sér•quc-liaja:equfvoco de nossa' partc;'riúis só's.:Oos
rõr trazido'à'próva:provada''dc'qüe'estámos enganados:· Possuimos .,
uma ·memória muito ·boa, desculpe-nos a imodéstia: · ligà(;iló 'dos
portos meridionais c.nilodas cabeceiras. :... · , ·. '· .. : ... ;., .
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. O'SR: ADALBERTO' SENA (MDB- AC)..;. Continuando,·
Sr: ,Pr.Sidcntl: .e Srs; Seiuidorcs,' devo. observúi' qué, cmboru [asse
minhu intenção uni· prônunciamênio:puruníénie con;ciiioruti~o·.·du ·
crcmérido6 de usos to, surgiram" discussões pu'ralclus; mus' c"reio que .
paSSO [clicitu(:m( :'por·tercm'.us.:minhas ;primeiras. paJuvrUSiCOndu··.
zidoilustresSenudoresucstedcbutc:·.·· ;, ', . ,, ·' • .: .. •:· •. ,.,c, ·
'Nilo ê passivei dissociar o rato 'históriCO·UCrcuno d;[~t~.,t~~
bi:m histórico,:du suuevoluçilo; Eu sua evolução- coino.diz,muito ·
bem o nobre colegu Evitndro CÚrrciru- vem confirmar exatuincrite
uquelu situu'çilo do momento.
,
. . r ... : ·
·O Governo Brasileiro huviu entregue o Acre de milosbcijudus, . ·
contru u nossu trudiçilo histórica - 'conrorme demonstra· Cruveiro
Costu nu, suu .unúlisc dósl'utos, desde: o Tratudo de Tordesilhas.• A
bolfviu .cru intcirumcntc:indil'ercnwil.rcgião ucrcunu, nilo só· porque
u tcmrcruturu du ·região cra·muito:superior ilquclu u que os boliviunos ·estuvum . ucostumudos nos .Andes,. como tumbém porque o ,
Governo Boliviuno· riiló tinhu 'só apercebido do manuiié:iul de' riquezas uli existente. Os brusilciros, cm purticulur os nordestinos,'•' nus
suu.< incursões pdu Amuzônia,.dcscobrium esse mununciul de riquc·zus c cxploruvum, com grund:::ucro, tunto puru o crúrio nucionul como puru o Estudo que V, 'Ex• representa. Foi o bustunte. c puru que
u Boi! viu imediutumcntc procurasse instulur nu Jocalidudc de Porto
do Acre umu uduunu- como eles chumam,., c começasse u cobrur

-1'02impostos•' dos · brasileiros,• algumas· vezes:. cxtorsivos,
outras . Esse território das colônias era uma espécie; de rcpartiçilo que
acomodatfcios, porque ·os bolivianos sempre temiam a rcaçilo·dos· os bolivianos tinham lú, quc;·incluslvc, representava a administração
nordestinos;'' "
····
·
doAcrc;.sccXIStiSSc;',,.
· ·
·
~
,' .·~,·
··r~:·~_:.
.:·.! .. -, .. -.' .
. . ·ComodizmuitobcmV:·EK•,nobrccolcga,.foicxatamcntcpor· . . . . ·•. · · ... · •,: .•·.• .· .·· ., .. 11 . : . ..
..,,
. essa miragem do ouro, miragem de uma rcgiilo próspera, ,quccstava
. · "sob u adminisiraçiló :do ,intendente 'Juan de·· Di~s
concorrendo de tal maneira para o crârio nacional, que o.Govcrno
Bulicntcs, A populuçilo cru quase toda brasileira; bolivianas
. brasileiro _tcve,quc pagar, uma indcnizaçilo à BoUvia. Em poucos
.,,. upenus·lllgumus·áútoridaâcs:·: ·.' '' 1·: ' '''"' c:c ,, ,, ·. ,_,. ,·
anos o· Acre jâ · havia dado; atra'vés' da 'borràcha;'' mais do que o
..· Procurando administrar·: com .. ·habilidade 'C ·' evitai
suficiente para pagar essa grandc'indcniiàÇi!o: Foicssá' miràgcm dÓ
. c~trech?ques'com,os,'s~usjurisdicion.ado~;, BIJ.Iic~tes~sugciiu
ouri:i que fez com que os bolivianÓs'ali se iiistàsscm' c foitambém essa·..
u D, L1 no Romero, cntilo · Delegado Nacional cm Pucrto·
miragem'quc'provcicou; imcdiatamentê,'rcaçilo cm sentido contrário ·~
Alonso ..."
·. ' '
' : . :... • · ':. '•
...
por parte dos nordcs_tinos, nilo só no_ int_érc_ssc próp_ria,·ca'mo.auxilia·' ,...., ·o· ·•' ···L·>•
·
..
R
..
·.c'
,,,.,··.:.:.-c:,'.''
,.
.
:
·
'd
...
d.
·b·
.'·,:.v·:
,.,,>.;:·
..
·
.
100
• .<?~·.~'? .c~u aq~~-·. au,t~f!.. ~. ~ ? IV ta!.!" que .h~yiu
dos peJo, Go_ vcrno do. A_ mazonas;· a :'quem- quero.: render,, ,ncsie ·· · ·om'
instalado a aduana cm Porto Alonso, muito ab'aix~do Xapuri.
mom~nto,_ a homenagem que os .acreunos sempre devem, por uni
'"'
···
deverdc gratidilo. . · ·
·
·: ,_ .. ,..
·, •,. ,,..,. ·· · ··. · ·
' , ·~ ... ,a organizaçilo .de ;um •.Consclho ..Municiptil só de
.· .. Dizia cu; Sr.;Prcsidcntc, que os acrcanos têm glosado; dc'vârias
... br~sil~iros,.recitindo a'escolha cm Vito'rinô Míiià;'•A'1iõnio ·
maneiras, essa data de 6 dc·agosto: e· para eles uma datti·carfssima;
·· ·•·Antunes, dc;:Aiericnr; 1 ·or,•.Friíncisco:Tcixcira~;de~Magalhilcs
porque fixà o infció deu ma. revolução ·que, dál por diante, foi vitorio·
··Filho, António Vieira'dc Sousa C'loão Gonzaga:'da Igreja;.•" ,, '
sa, · cm ·pouco móis. de; seis· ínescs; reivindicou ·novamente' para . 0
Todo( esses· conselhéiros' ·renunciaram: quando;, a<2 ''de'
Brasil aquele. pedaço de terra que a 'nosiacdiplomacia ·do _Império;
· · junho; rec~beram'jcirnais .com: a, notfcia.dc 'quc•o Acre seria
com imperícia, havia entregue de mãos bcijadàs 11 Bolívia; .
....
arrcndÜdo a um.sindicãto inti:rriacionul.''" · ·" ···•· · • · '. ·
Quero; ·nesta· data, cumprir uina promcssll que .jâ ·fiz a alguns · '· '· A Bolíviit Ürréndoú aqJclâs Í~rr~S'a ÚÓÍ Sindicutô' hílcrnaéioiml.
conterrâneos meus c a 'alguns estudiosos' da história acreana. Essa Bastou isso pàrà' que todos ííquclcs brasileiros' qu~~·tinlinm ticêitô a
promessa foi _no sentido de que.' no Congrcsso·Nacionaloprocurarfa' incumbência 'de ,serem Cônsélheiros muniCipais de'Xapuri .;.:..•aliâs;
mos divulgar entre Senadores c, através da tribuna, ao 'povo bra.~ilci· colaborando' com o ·.. ·Gov'Crno · boliviano · -".' rclnindassiim .
. ro, mal conhccedór do Acre, alguns episódios e passagens dessa ColctivUniCntc,'. -··- · '" _.,' :.·;. ·,_ .. _. · _,,,..,., . · '_· ·' :. 1.r.1:.... · ··,.:· .:·
·fulgurante, dessa grande cpopéia, que é chamada a acreana.. . ...
·:~enuncia;~~ ~ aderira~ a~ ~o~i~enta' ln~~flado ~o~
.Nenhum trabalho me. pareceu mais_ adcquÚdo ao cumprimcÍ1to
. José,Piácido:· de Castro. quc,•.ncssc .dia,,sc encontrava· no ·
dessa ,minha promessa que o livro '.'A Epopéiado Acre'', de autoria
.'·seringal Vitóriacm.scrviçosdedcmarcação.l \ ·. · •·'""·' :"
do_ Professor. Sflvio de Bastos. Méira,. da ;'Acadcmiá Paracnse .de
, , . · . ,,Depois da reuniilá.levuâa a 'efeito cm:Caquetâ;.no dia 1•
Letras, do. Instituto Hisiórico. e Geográfico do.Parâ c ·do.Consclho
· . de julho, Plácido viújou'paru·o•Aito:Acrc: sempre a éspalhar
Federal de Cultura.
·
· .- ,, .. ·
·· ·;r.· · , · : ·.
,
,. .
,•,
. as sementes da revolução c a aliciàr soldados para a luta. Dcs·
. Sílvio Bastos Mcira teve a habilidade de descrever o assalto. a
: puchou. emissário.· pura José· Gnldino, :no., seringal Vitória,
Xapuri de forma eminentemente didática, de_ man-éira qüc, lido aqui,
· recomendando-lhe convocar os seus homens para o primeiro
possa ser com agrado relido pelos brasileiros que se derem ao traba·
'
utaquc,jú.mur.:ado para o dia 6 de agosto.. :. /•.. '.: ' : .:.: ,
lho de consultar os nossos Anuis. .
·
. - ·
·
·
, Pura· essa· .investida· .contra ::Xupuri bastam ·poucos
Muita gente fala cm batalha:'.combati: ~ Xapuri, mas o'que h~u:
homens. São 33 uo,todo, que,se,.põem em forma, ao meio-dia
ve ati foi um assalto, com,\V .. Ex•s podcmvi:r. A habilidadé dcPiáci·
•dc5 de agosto, vi:spera da tão esperada data. .
,.. , .
do de Castro foi tal que ele nem teve necessidade de combater•. Ele
·
·
.
,
Plácido
instrui
os
seus
comandados,
procura
transformá;
imaginou um plano c o executou linha a linha. Assaltou os bolivia·
los. de simples scringuciros,:em .militares adestrudos. A ·dis-.
nos às primeiras horas da madrugada, não lhes âando tempo scquet
,ciplitia Í:· fi:rrca; iemperudu pelas campanhas· sulinas de ,que
puruttminima rcaçüo. ,
··
parliciparaocaudilho..
·: ,, .· .. ,,, ..:.·,. . ..
"Xapuri - aliâs, terra onde nasceu o nosso colega Senador
· ·Ao cuir•da.tardc do .dia:-S•de agosto .pÓrtem .os.33
Jarbas Passarinho- una confluência do rio de igual nome
expedicionários,, sob ··o· co.mando , do seu .. Udcr, cm, canoa,
com o rio Acre, eram em 1902 um peq'uéno povoado, com
rumo u Xupuri, Vila armados de rines.
·.
população quase toda 'brasileira, muito embora localizada
. . Durante toda a noite navegam( 'rio' abaixo:· com
cm terras atribufdas à Bolívia."
· ·
remadores du regiilo, que tudo fazem parti evitar qúc desperte
a atcnçilo," · · .
·
·
. .
preciso que se diga, mais uma vez, que aquelas terras ni!o
. Estou lendo· isto· atentamente- para· mostrar ·que' Plácido ·de
p~rtcnciam à Bolfvia, O Acre foi reivindicado pelo Brasil porque,
Castro nüo era ·apenas um bravo, mas também um es'trutcgista. Era
htstórica c geograficamente, aquela rcgii!o era nossa. A nossa
um homem: de ti:mpcra diferente 'desses gaúchos·dcrrumudos, um
diplomacia do Império, repito, é que, por. inabilidade, entregou-a aos
homem 'calado, que subiu refletir nos•. momentos precisos, nilo·cru
bolivianos.
dado u imprudéncitís.
··
·
Outrora fora aquela regiilo dominada pelos índios
"A noite é frio.rcntu. Ncssti épo-~ado' uno, por vezes, de
Xapuris, Catianas, Mcnctcris c outras tribos. O avanço
surpresa, desce umu "friugcni" provocada pelo degelo dos
nordestino, cm busca de seringais nativos, suplantou o·
Andes, que estende sobre toda a regiilo ummanto de ares
poderio indígena. O primeiro brasileiro que ali chegara fora
·gelados. À tcmpcraturu que· normalmente é de trinta e seis
Manuel Urbano da Concciçilo, cm 1861."
.
. .
graus, baixa para nove gruus. 1 . •
Jú habituados a esses ·fenómenos da natureza os
Aliús, aqui há um erro tipográfico no livro, é Manuel Urbano
expoidicionários nilo se dcixum abater: Preocupa-os apenas a
da Encurnuçilo.
tarefa 11 cumprir naquele histórico 6 de agosto de 1902.
A guarniçilo mili.tur de Xupuri prcparuva-sc pura come·
"A Bol!viajamais se interessara por aquelas pingas.
morar a data muior,du Bolfviu, que assinalu.suu indepcndên·
Foi o surto gom!fcro que aguçou os seus apetites,
cia: 6 de agosto!
mandando ocupar por delegados seus aquelas áreas outrora
Plácido de Castro, untes que desponte u aurora, prepara·
dominadas apenas pelo gentio selvagem. Incorporou-se ao
se pura fazer o desembarque no barranco lngrcme c tomar de
"território das colónius.u

e

I

•

-103· ussulio o uca.mpumcnior Divid~ ·os seus homens em três
·grupos,' Dío·lhÍ:s •instruções.: O cerco' scriu realizado· por três'
'· 11nncos, Um dos grupos'dcvcriu ·ocupuru'.lntcndênciu,' onde,
uqucl11 horu, dormiu Juun ·de Di os Bulicntcsc •·· ·
• ' .Pclus cinco horus''dio'munhã todu ·u tropu está' cm terra c
:. -u f10UC0 t!~· pouco/'uProvcitUnâo "uLescUridilo <noturna,
... · ''llpro~inuo-sc dos'objctivos' visados •. As ·cusios 'sno: cercadas:
1\>dos dormem profundamente,,. ~ 'que desde u · véspera
'i:nmcnioruvum os· bolivianos' a dutu de' suu )ndcpendênciu
éom incontroludus libações Ülcoólicus; O sono cru mais ·forte
1

..

1 étotlosdormium~··:>: . 1:.-·.

n.>.

.

.:':' ,.

."t,.

.· ·· · : Plácido de Clistro·âirigc-se à.Jntcndência, onde: penetra.
Juan. ·de ,·oios• 'Bulicrites,'··!•.ouvindo ·.ruídos,': desperta
subitamente é ·~xclam'a :sonolento, 'julgando •tratar-se · de
'bolivianos' pressurosos cm comemorar a graiidc da ia:; ' .
'•..::: CàrmnhuJé:,· remprano parti /ajiúra!... : · :'
·Ao qui: l'lúcido:rcsponde: ,. "i· · ,, . .,: <
-Nu o i: fcstu, Sr. intendente, i: revolúÇão! '
. ", -:,:il''

••

r:. inleressanÍe us'sinular: nesta úlliin~ passag~m do fato que, no
dia seguinte, Plácido de Castro; aclamado pela população de Xapuri,
rcuniaosamigos,'as principais pessoas do local, c proclam~va o Esta·
do lndepéndcnté:do Acré. Aintenliiio dc.Piácidodc Castro era· a se·
guintei:jf prevendo as, dini:uldadcs:'qüc o .BrasiL ia tci .diploniaticamente.sc incorporasse unia, regiiio.que a' diplomacia do Império .tinha
reconhecido :de suprcmacià,da ,BoUvia,:.imaginou·.um.golpc, vamos
dizcnissim, semelhante àquele que:os te~unos,'lú.- nos Estados Uni·
dos,( que. proclamaram suu.indcpcndência'.do México e depois, eles
·mesmos•. pcdiranu,'incorpo~açilo''aos, Estados: Unidos .. Plácido de
Castro tamhé:m pensou 'assim: procluniamóso Estado Independente
. do Acre cd•ipt>is, corno. Estado independente··, soberano; pedimos a
an~xuçào... BrÚsil, c u'Bolíviu
nada' terú
mais a'dizer:,., .,_.. .. ·.. ·.·,
''
,
.
.

ao

'

''

.
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o Sr. Evànd;ô'c.~elra (MDB.::. AM)'.::. Concede vi· Ex• um
'

.'•,

aparte;! (Asseritiincnio do' o~ador;)"f:. umu' contribuiçiio 'histórica ao
ftoto,
O próprio
Plácido 'de
Castro
não queria. ..comprometer
o' Brasil.
.
• ''' '
"
... ,,. . . .
·' >e':. •·.'
· · OSR. !.DALBERTOSENA(MDB-AC)- E~ato,

.o sr. EYIÍndroCiirrelr• (MDB _;AM)..:.. E a União :...v. Ex•
snbc -::- ,ajudava :i Rcvol~ção Acrcana através do Amuz()~as. O
próprio Amnzonas.t'arnbémujudou,
nias'u.. União,;:
.,
........., .. .,. ·:,
.. ,,, .. .·. • .:'.' ' .... . ·
''

"'

"

__

. O.SR.;ADALBERTO SENA.(MDB _,A C)-:- A União ajudou
talve:i.
suo~'repiiciüriicnte,
e:·o Amàzóriiis,
'inâis'·..súbstané:ialmente.
:'.·'·.
'
., ...
,.
. ·,"
. ··:···· ......
..
'

'

incorporada a estc·discurso que poderá, . com •ela,. trazer ,mais um
subsídio para u História do Acre, que se está fazendo cada.vcz mais;
· Sr. Presidente. peço seja publicado; cm nossos Anais, todo o trc·
cho referente a esse Assalto a Xapuri, pois que, devido à prcmcncia
de tempo. só li a metade, c mesmo porque não desejo alongar-me' cm
lições históricas neste monícnto-'cm '•que apenas 'faço o registro de
úmu datu que nos é muito cara c,' por assim' dizer, Mãximâ dos
acreunos, e aliada àquclou!ra da Tom'ada de Puerto-Aionso .. , , : ·
Sr. Presidente, como disse no principio do meu discurso, cm virtude de compromisso assumido, tenho outro registro à fazer: . ' ::·.
. OSenado Federal, por Ato.dc sua Mesa Dirctora, acaba de aposentar um modesto servidor.,
,
,.. .
,.,
. .. Entcndo,que o nosso dever, aqui, não é apenas o de exaltar aquc·
lcs que éstilà no apogeu, niàs t~mbém aqueles' que, embora mais modestos, deram; durante a, sua vida, ,demonstração nilo só de, amor,ll "
causa do•scrviço públicocomo·também serviram de exemplo pàra os
outros, através de uma carreira quc,'tcndo 1comcçado cm condições
muito humildes, chega a atingir posições mais notórias·no funciona·
lismodâCasa..
,..
,
·~... :,,c,; . . .
. Sr. Presidente, refiro-me à àposenradoria, .. rcccnlcmcnte dccre·
tada pela· Mesa, .do Servidor. Geraldo Gomes, que é. muito :~onhceí·
do, porque-funcionário antigo, Geraldo Gomes .trabalhou no Senado
desde 1946, parece-me até quc,vindo do,.Poder ,Executivo.. Portanto,
h:í precisamente. trinta. anos.; Esse:· funcionário ·comcçou;conío :ser'
vente,. posteriormente passou ao serviço.dc auxiliar dc'garagem,· c,
depois, foi motorista; lmpõs-se nessa função;.a ponto de ser designa·
do pura servir ao Vicc-Prcsidcnle;Scnador Café Filho, que veio a ser
Prcsidente·da República, Daí por diante, numa asccnsão'lcnta,.po·
rí:ni sempre segura; ocupou vã rios cargos,:até que. veio a encerrar, sua
carreira como assistente legislativo, o que ·representa .uma . vitória
muito grande para quem começou como simples servente.· .. :'' . •
Entretanto, Sr. Presidente, niio é só .essa' ascensão segura,, digna
··dos nossos cncõmios, que deve ser assinalada aq'ui, mas também os.
. numerosos' elogios que esse funcionário recebeu dos•Gnbinctcs por
ondcquer.quc passasse: No ·scu•curiículo esti\ó·assinalados~elogios
·cm 1951 ;'1961, 196l'c; finalmente, cm"I971':·Scmprc aqueles chefes a
quem Geraldo Gomes si:rvia não deixavam de consignar na folha de ·
assentamento do funcionârio os seus elogios e mesmo os agradeci·
mcntospelu múncirn correta;'disciplinadu com que ele sempre se hou·
VC/11 no CUmprimentO do' de SCU Ôcvcr, c
. .
' . ' ' ' . "'
.
:.·.

1,. '·,

·''
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"
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O.Sr. VirKOIO .nvora: (ARENA - CE) --:· Pcrmilc.·V.· Ex•. um
aparte?
.... <i sr•. E>undro c·arreira (MDB ·.:.:ÁM) ;_A 'üniil~. ·sub-rep·
O SR.-ADALBERTO:SENA.(MDB -'·AC).;... Com:muito
.. ',.
tici~:nontc, 'é oi• Amazonas,
'mais
subsiancialnÍcnt~
•.
mais
frontal·
prazer.
.
'.
_,
"
•
mente, A Uniu~ ajudou c douesle.testemunho,hojc, à Casa. Meu
O Sr. VlrxÍIIoTh~r•(ARENA-CE)...:·v. Ex•fuzmuilobcm .·.
:ivõ cra'tesourciro da DeleguciuFis~ul;:nomeaâóai'nda rio tempo do cm consignar. esta notu dodespedidio u Geraldo Gomes. Justamente é
Imporia. c rcccbiÚ as;librús csteilinus pára u compra dé, rines 4( os do lubor anónimo dcsscsfuncionúrios,•duqucles qui: dedicam toda it.
cólebrcs "pa[>ÓS umu'rclos:·, que vinham dos Estudos: Unidó:i' muito sua vida uo melhor desempenho das tarefas administrativas desta.··
niuis fúÓil\iiu Munuus, e os remetia, em tabuleiros, disfarÇados cm Cusu •.. quo,. o Congresso· recebe .o suporte necessário puru .bem .
rupuduru: naqueles tabulciros'dc rapadura que, na época, iuní do funcionar. GerÚido Gomes foi um exemplo. Dci11ro du suu humil·
'Norde~te pura o Acre, Ali iiim os rifles c a muniçi\o comprados pelo dude. cseu únonimuto, contribuiú. e muito. Aquelas geraÇões. de
meu uvó, com uutorizaçi\o du União; mastudo isso sem· nenhuma Scnudores ~ue por uqui pussuram e quebem o conheceram .teste•
conlllbilii!udc, ~eni nenhum controle, porque a Unii\o· ni\o queria munhus si\o do devotamento: da'dedicacüo e; no mesmo tempo, du
upurcccr. Era coisa feitu cm 'termos' dcconnunçu, cm virtude de o honestidade com que· punhú à cxi:cuçiio de todas us turcfus que lhe •
meu 'uvõ ser o te~oureiro du Déleguciu Fiscal 'do Tesouro Nacional, eram dcicrminudus; Estuinos 'neste ponto·, como em .tantos' outros •.
·:oquclu'êpcicn, no'Amalonus.Niiohuviu éstruiuru atual. A. estrutura udmirundo o ludo humano com que V;' Ex• uprcciu, nesse instante; u
cru oútra, o tesoureiro eiuci'delegudo geral, cru o homem que rcpre· ngur:i d~ um hiimcm que; por ser humilde, não deixa de ter u nccessâ·
séoúuvuul-'uleridoi Nacional
. .
riu udmiruçi\o e o imprcscindlvel reconhecimento daqueles quc,jâ no
'
.nos Estudos,· .
() Sll. tlll,\I,DERTO SENA (MDB- A:C)- Eru o delcgudo lindur dn suu carrciru. tivcrum u vcnturn de conhecê-lo. ·
liscal utuul.
() Sr, 1\rundro C'urrclru (M DB- AM) - Exutumentc. Mui to
O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC) - AgradeÇo u
obrigado.
V, E~• 11 coop~rução que lrou.xc u este meu ~esistro dos méritos do
O SI!, AUALDERTO S~:NA (MDB -A C)- Agradeço muito fu•1cioníorio Gcruldo Gomes, c ugrndcço principulmcnlc porque,
essu coatrlbuiçüo. Puru mim, confesso, 1: lnl:dltu c me fcliciio cm tó-lu con u munil'cstuçüo de um Scnudor du ARENA. cm seguida ii de um
,·
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--104Senador do MDB, me parece que esta homenagem está expressa na
unanimidade du Casa,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
IJOCUM/iNTO A QUE SE REFERE ·O SR.
ti DtiL/1/iRTOSI:."Ntl EM SEU DISCURSO:

ASSA LTO A XArU RI
Xupuri. nu connuénciu do rio de igual nome com o rio Acre, cru
em IIJ01 um pequeno povoado, com populuçilo quase toda brasileiru, muito embora loculizuda cm terras atribuídas à Bolívia. Outroru llma uquelu região dominada pelos índios Xapuris, Cutiunus,
Meneteris e outras tribos. O avanço nordestino, cm busca de scrin·
guis nativos. suplantou o poderio indígena. O primeiro brasileiro que
uli eheguru llma Munucl Urbuno du Conceição, cm 1861.
A Boliviuj,llllais se interessara por aquelas plagus.
Foi o surto gomífcro que aguçou os seus apetites, mandando
ueupur por delegados seus aquelas âreas outrora dominadas apenas
pelo gentio selv"gem. lucorporou-u uo "território dus colõnius", sob
u "dministr"ç'lo do intendente Juan de Dios Bulientcs. A população
cru LJUUsc todtl bmsilciru: bolivillmas apenas alp:umas autoridades,
Procurando udminbtrur com habilidade e evitar entrechoques
cum os seus jurisdiciunmlos. Bulicntcs sugeriu a D. Lino Romero.
cntllo Dclc,gu'-lo Nacionul cm l'ucrto·Aionso, u orgunizução de ur\1
Conselho Municipal só de hrusilciros, recaindo u escolha em Vitorino Mui", Antônio Antunes de Alencar, Dr. Francisco Teixeira de
Mug"lhàes Filho, Antônio Vaciru de Sousa e João Gonzuga da Igreja.
Todos

t:ss~:s

conselheiros renunciaram quando. a 2 de junho,

n:ccbcrum jornuis com n lllltfciu de <.JUt: o Acre scriu arrcndudo u um
~indicntu intcrnaciom1l. Renunciaram c aderiram uo movimento
in~ul1ndu por Jos& Pltlcido d~ Custro que. ncs:-~: dia, se encontrava no

scring:d Vitória em serviços de demarcaçuo.
Depois da reunião levad" u efeito em C'aquelá, no diu I• de ju·
lho, !'lúcido viajou para o Alto-Acre, sempre a espalhar us sementes
da revnluciio e a aliciar soldados puna " lu tu. Dcspuchou emissário
pur" José Guldino, no, seringal Vitória, recomendando-lhe convocar
us seus homens puru o primeiro ataque, jâ marcado pura o_ dia 6 de
ugustu,

Pura essa investida contra Xapuri bastam poucos homens. São
33 ao todo, que se põem cm forma, ao meio-dia de S de agosto, véspc·
ru da til o esperada dulu,
Plácido instrui os seus comandados, porcuru transformá-los, de
simples seringueiros, em militares adestrados. A disciplina é férrea,
temperada pelas cumpunhus sulinus de que participara o caudilho.
Ao cair da tarde do diu S de agosto partem os 33 expedicio·
núrios, sob o comando do seu lfder, em canoa, rumo u Xupuri. Vila
aarmados de-rines.
Durante toda a noite navegam, rio abaixo, com remadores du rc·
gião, que tudo fazem pura evilur ruído que desperte utençilo. Protc~··os u escuridilo du noite, Passam por Nova Esperança e quando
começam u surgir no céu os primeiros sinais indecisos da aurora,
aproximam-se do local em que o rio Xupuri deságua no Acre. A
noite c friorentu. Nessa êpocu do uno, por vezes, de surpresa, desce
umu "friagem" provocada pelo degelo dos Andes, que estende sobre
toda a região um manto de ares gelados. A temperatura que normal·
mcnlcí: de trinta c seis graus, buixu puru nove graus,
Jú habituados a esses fenómenos du natureza os expedicionários
nilo se deixam ubutcr, l'rcocupu-os upenus a tercfu a cumprir naquele
histórico 6 de agosto de 1902,

A guurniçilo militar de Xapuri preparava-se pura comemorar a
data maior. du Bolívia, que assinala sua independência: 6 de agosto!
Plácido de Castro, untes que desaponte a aurora, prcpuru-se
puna fazer o desembarque no barranco fngremc e tomar de assalto o
ucampumento. Divide os seus homens cm três grupos ..Dá-lhes instruções. O cerco seria realizado por três flancos. Um dos grupos deveria
ocupar a Intendência, onde, àquela hora, dormia Juan de Dias Bulientes . .
Pelas cinco horas du munhil toda a tropa está em terra e a pouco
e pouco, Úp'roveitando a escuridão noturna, aproxima-se dos objctivos visados. As casas suo cercudus. Todos dormem profundumenlc, ·
!':i que desde a véspera comemoravam os bolivianos a data de sua
independência com incontroladas libações alcoólicus .. O sono era
mais forte e todos dormiam.
Plácido de Castro dirige-se à Intendência, onde penetra, Juun dt
Dios Bulientcs, ouvindo ruidos, desperta subitamente c exclama
sonolento, julgando tratar-se de bolivianos pressurosos cm comemorar u grande data:
-Caramba! E.v temprano para /afies/a!...
Ao que Plácido responde:
-Não i: festa. Sr. intendente, é revolução!
Os armamentos bolivianos foram logo recolhidos pelos revol·
tosas. Todos os boliviànos, aprisionados. Houve ainda um ensaio de
reacüo. Alguns bolivianos tentaram usár us armas, no que foram
impedidos rapidamente pelo caudilho, que invadindo com os homens armados u Intendência e demais habitações, logo dominou a
situação.
Quando clareou o dia, naquele 6 de agosto duplamente histórico, Xupuri estava totalmente cm mãos dos revolucionários.
A população brasileira exultou. Convocada por Plácido de Castro pura uma reunião, fez-lhe ver o caudilho·as causas daquele movi.
menta: tramava-se em La Paz, Londres e Nova Iorque a entrega do
Acre a um sindicato internacional. Era preciso reagir.
Todos aderiram ao movimento. Engrossaram-se as hostes rebel&L

'

Apenas um judeu francês, Falk, mercador dos ínvios rios acreanos, tentou fomentar uma contra·revolução, no que não encontrou
nenhum eco entre os brasileiros. Preso c acovardado, nilo ofereceu
nenhuma resistência.
Xapuri, desde aquele momento; era o ponto de apoio de onde
partiria todu a ação revolucionária na dircção do Baixo Acre,
O comando du praça foi entregue a José Galdino, o leal proprie·
túrio do seringal Vitória, que além de concorrer para a revolução
com armas, munições, gêneros c dinheiro, ainda oferecia os seus
serviços pessoais de homem bravo u uma causa q'uc nilo era apenas
sua, mas de todos os milhares de brasileiros ameaçados de os bulho.
No dia 7 de agosto reúne-se. em Xapuri a grande assembléia do
povo, com u presença dos trinta e três revolucionários, sob a presidência de Plácido de Castro, qui: expõe a todos os planos du revo.
lução, Não há nenhuma voz discrepante, Pelo contrário, Todos
upluudem, gritam "vivas" uo "Estado Independente do Acre" que
ucubu de ressurgir, ugoru sob u direçuo de uma personalidade forte e
inquebrantável,
·
Xupuri desperta ussim pura umu nova fase de suu vida histórica
como lugar onde se proclamou u independência do novo estudo,
Nudu foi esquecido, Lavrou-se ata, que todos assinaram, repro.
duzindo us deliberações do dia, selo que veio consolidar em definiti·
vo o compromisso anteriormente assumido de combaterem unidos
Ulé o nm. Aquelas assinaturas, algumas rústicas, lançudus no termo
entilo lavrado, eram o melhor testemunho do umor que cudu um
devotuvu pela causa que cru de todos.
Vinte cópiusforam extruldus do documento elvlco, pura remes.
su u vários núcleos do território,
Hasteou-se u"bundeira ucrcunu", com os seus triângulos verde
e amarelo e u solitária estrela ... Todos se descobrem com profundo
respeito. Ouve-se um toque de corneta e o runu~.de tambores,

-lOSPlúcido ·concebe novos planos. Havia necessidade de vtajar
imediatumeme rumo nos seringais do Baixo Acre, a lim de manter
acesa a chama da revolta.
Reúne os seus colaboradores.
Resolve deixar Xapuri guarnecida com os seus soldados, entre·
sues 11 José Galdino. Antes de partir d!i instruções u todos. A pequenu tropa, cm formação militar, recebe orientação que lhe será útil pa·
ra o futuro.
Procura imprimir, àquele c:ontinsente todas ns características de

uma unidade militar organizada: nu disciplina, no asseio, no farda·
mcnto que então institui, no manejo das armas e nu compostura·.
Nilo cheliavn um grupo de bandoleiros ou delinqUentes, mas um
exército, que começava a tomar corpo, graças aos conhecimentos
que o seu comandante adquirira.nns duras campanhas da várzea do
Rio Negro, ao tempo da revolução federalista, de que participara na
juventude.
Em plcnu selva começou a surgir um exército, que dentro cm
pouco ·realizaria' façanhas c~ pazes de espantar o mundo toda,
Emissários são logo enviados para toda a extensão do rio Acre,
dando aviso nos.homcns de Porto-Franco, Limoeiro, Felicidade, S.
Miguel, Novcnta,lrni:cma, Baixa-Verde, Bagaço, União, Bom·Dcsti·
no, Novo Encanto c dezenas de outros seringais c barracões mar·
ginais, de que soara a hora da libertação.
Rapidamente, por todas as brenhas, sopram os ventos com a
boa nova: Plácido de Castro tomara de assalto Xnpuri!
·
D~ Lino Romero, logo avisado, cm Pucrto-Aionso, não esconde
a sua surpresa. lembra-se daquele homem de maneiras educadas, pc·
qucno porte físico, mas expressão firme e austera no rosto, que lhe
solicitara permissão para subir o rio Acre! Recorda os avisos discre·
tos de Moisés Santivaiicz para que negasse a permissão. Romero não
lera nos olhos de Plácido o que se passava cm sua alma. Convidara-o
ati: pura jantar c pernoitar em·Puerto·Aionso!

Naquele momento o caudilho cru uma estrela que começava a
brilhar nos céus ucrennos.
Soara a hora da libertnçiio.
Mariscai Sucre pàssàrn a ser novamente Xapuri, um nome indi·
sena, adotado pelos brasileiros c que deveria perpetuar-se.
Plácido de Castro deixa as tropas cm Xnpuri, sob o comando de
José Oaldino e acompanhado de um destacamento embrenha-se pela
floresta, por varadouros inviós ou seguindo de cunon o êurso do rio,
de seringal cm seringal, de barracüo cm burracüo, de "estrada" de
seringueira a "estrada" de seringueira, penetrando por vezes cm lo·
cais remotos, ém plena brenha, até onde o conduzia a sua coragem c
vontade de lutar, Por onde passava acendia os ânimos, pregava a rea·
· çi\o, recrutava homens válidos, que logo transformava cm soldados.

Luiz Gutemberg a peça: "0 Homem que Enganou o Diabo e Ainda
Pediu o Troco", Há de perguntar se cstarfnmos na presença do Pin·
tüo, aquele que o provérbio popular diz que é mais feio que o diabo?.
Ilustre passadólogo. da sociedade quatrocentona também nos
estarrecia, meses atrás, afirmando, com a audácia da insciên'cia ..::.
por que não dizer da mnlfcia do brazlllanlst as avessas? - que o· Pais ·
estava perfeitamente armado pura enfrentar as Multinacionais;

P~rguntn:sc também, Sr. Présidcnte;seseria·o Brasil Óprf~1ciro
puís do mundo a nüo.tcr medo de Virginia Woolf. Nem os Estados
Unidos, pela voz mais que autorizada do "poder dentro do poder",
que i: a inefável fnmilin Rockefeller, dcixa:dc fazer suas .lamúrias c
alertar o pais para o rédito negativo da atividndc multinacional.
.. Mas aquefa niu~iquinha que caiu da moda, no têmpo cm que os
jovensse alvoroçavam cm "esqucrdismo de botequim", fala que o
subdesenvolvido tem personalidade.' Mesmo, como diz João Cabral
de Mcllo Neto, que scj.Í'uma vida severina.. ;
· ' ..
.'
Não somos, Sr.. Prcsidcntc, c tenho alardeado nesta Cnsac fora
dela, dos que repugnam o capital e, sobretudo, o.know·how estran·
geiro. Seria uma posição xcnofobista.gratuiia, que não é o meu fei·
tio. Como empresário, pequeno empresário embora, .mas com enor·
me vontade de participar positivamente do esforço da construção na·
cional, sei que a importação de poupança externa é importante.c mcs·
mo impré:scindivcl para o nosso soerguimcnto.'Scm ela Sr. Prcsidcn·
te; não teríamos podido construir a Nação que se torna já afluente c
começa a ingressar, ainda que timidnmente,.como economicamente
imatura, nos grandes átrios c nas catedrais das altas finanças.
Mcs,;o não .go;tnndo da giria, porque t~mbém é uma forma de
corr~pçào c de corromper, tal o escárnio; tal o deboche que se extrai
'dessa manchete que devo usar, aqui, a linguagem dei debochc.tam·
bém- há que se dar. um pau, como dizem os garotos de hoje, em sua
metalinguagem, cm todos os aventureiros das finanças· interna·
cionaiS.
·
Não diria, cxntamcntc, que há um sodalício intcrnacionaldo
capital. Seria ele apátrida, por delinição, c, como diria .o hoje e de on·
tem futurólogo parisiense, um ser a-étleo.
.

.

O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- V. Ex• me permite
um aparte?
'
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) muito prazer.

Coin

O Sr. Roberto Satumlno (MDB - RJ) - O fato qu~ V. Ex•
está comentando nesta tarde realmente tem grande importância c
provocou em todos nós. um sentimento até mesmo de revolta .. No
fundo, ao meditar sobre o assunto, temos que concluir. que não chega ·
il ser um fato surpreendente; porque - diria cu - é. um fato corri·
queira.' Est!i ocorrendo todos os dias ·ou pelo menos todas. as se:
O SR:.PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra manus ou todos os meses, Esse caso veio lt tona, veio ao conhc·
cimento da Nação porque o governo da Argélia pediu ao Governo
ao nobre Senador Benedito Ferreira.
Brasileiro que interferisse ou, pelo menos, pressionasse a empresa
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- 00. Pronuncia o Volkswagcn no Brasil, para que n operação se realizasse. Mas o fato
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Scn~dores:
é conhecido .de todos. Essas empresas multinacionais têm uma polf·
Foi realmente estarrecido que li, hoje, a manchete do respeitável tica de venda no merendo internacional, uma polftica . própria,
diilrio Jornal de llrusilla, cujas letras realmente flagelam, fazem com polfticn que segue os interesses coligados de matriz .c subsidiárias,
que sangre o corpo nacional. Gostaria de reproduzir, se aqui interesses que não ti:m nada a ver com o interesse das nações onde
dispuséssemos dos meios audiovisuais em que ê tüo fl:rtil a comunica- têm a sua subsidiária instalada. Este é um fato corriqueiro, Todas as
çüo social do Executivo, mas cm verdade 1: que a manchete diz o empresas multinacionais seguem essa mesma diretriz politica de
vendas, assim como têm uma polfticn própria de investimentos,.
seguinte:
assim como ti:m uma politica própria de empregos, c que não
VOLKS AFIRMA DEIXAR BRASIL VENDER FUSCA coincidem coni a polfticn, com os interesses das nações onde estilo
instaladas. Dai, a nossa precaução quanto à prcpÓndcrllncia, quanto
PARAAROWA.
à invnsilo de sctorcs inteiros da nossa economia por empresas multi·
O tcntro brasileiro que, gradualmente, se liberta da importação nacionais; dai a nossa luta contra essa prcponderllncln, contra esse
cultuml predatório, c começa a versar temas nacionais, trouxe-nos de predominio, que está baseado exntumcntc nesse fn~o. Muito opor·

-106tuna, muito justo que V. Ex• tenha levantado o problema. J: preciso
tamb~m aproveitar a oportunidade para deixar isso na consciência
de todos nós. Silo fatos normais, corriqueiros, ocorrem todos os dias,
apenas nilo vêm à tona porque silo instruções secretas de matriz para
subsidiArias. de acordo com a politica da empresa. Esse caso só veio.
ao conhecimento do p6blico cm rwo da interferência do Governo
da Argélia. · ·
·
· ·
'

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- 00)- Agradeçp
·o aparte de V, Ex•, cconcordo, cm grande parte, com a~ suas considcrâções.
·
·
Mas o que dói, nobre Scnad~r Roberto Saturnino, ~ que hã
determinadas empresas que foram. tilo cumuladas.dc amparo c de
ajudas, por parte do Governo Federal, naquele pcr!odo cm que se
propunha fazer 50· anos cm 5,. como sói ser o caso da ind6stria
automobillstica; que algumas delas - sabe v. Ex• - atrav~s das
desgraçadas C famigeradas operações de IWip, nilo se deram ·~o tia·
· balho sequer de trazer dinheiro para o Brasil. Traziam cambiais
avalizadas c as depositavam no Banco do Brasil, com o minguado c
"dcsmilingUido" cruzeiro de então; implantavam suas.ind6striasc,
dai a S anos, voltavam c pagavam jâ com o. produto dos lucros
auferidos aqui,. no Brasil, c recebiam de volta· os ·marcos ou os
dólares, sem nenhuma depreciação inOacionãria, ao contrArio, alta·
mente valorizados. Nem juros tinham que. pagar, porque havia o
encontro de contas. E o que. dói~ que tudo isso foi produzido no
Brasil .c patrocinado à época do chamado .nacionalismo, exaltado.
Dai as minhas cautelas c os meus receios por todas essas ondas de na·
cionalismo, dai meus receios c cautelas se nilo vêm realmente rcvcs·
tidos de patriotismo; dai a minha preocupação reiterada de dizer que
já é tempo, c cada vez mais urgente, que esse patriotismo seja mais a
favor do Brasil do que contra isso ou contra aquilo, contra esse ou
contra aquele. '
·
De outro lado, o qu~ me causa maior tristeza é que eu me ufano,
embora muito remota a longinquamente, de verificar nos meus
ancestrais uma linha germânica, E me ufano c me orgulho sobretudo
pela generosidade daquele povo, povo bravo, leal, generoso, povo
que, nos momentos mais dificcis da humanidade, arrostou os 1r.11is
sí:rios perigos em defesa da verdade. 'Dai por que IA, na pág;,,u
dolorosa e negra da Igreja, encontraram guarida aqueles que
protestaram, aqueles que nilo se submeteram, nilo se subjugaram à
ditadura dos donos da Igreja, àquela época,
Mas, o que me dói ó o povo germânico, que tem se revelado,
como eu disse, um povo tradicionalmente generoso, no· momento em
que atinge a maior renda per capita dentre os povos civilizados,
tlentre os mais avançados, concordar que uma de suas empresas, be·
neliciada que foi pelo excesso de generosidade daqueles que queriam
industrializar o Brasil de qualquer maneira e a qualquer preço,
mesmo comprometendo- o nosso futuro, como de fato aconteceu,
pois ainda estamos pagando c pagaremos ainda por muito tempo em
virtude dessas distorções, desses erros, desses desacertos, __; pudesse
uma empre.>a alemil, em contrapartida às benesses aqui recolhidas,
comportar·se de maneira til o egoistica c tilo ostensa,
Mas a ~erdade, Sr, Presidente, i: que mesmo pagando os superfa·
turamentos·das matrizes para as filiais daqui, pagando preços mais
4ue proibitivas por medicamentos de eficácia mais que discutfvel e
duvidosa, por bens durâveis que - parece-me- propositadamente
suo rubricados pura durarem muito pouco, mesmo assim, Sr.
l'resid~nte, me ufuno de verificar que, apesar dos pesares, upesar de
todas as dificuldades e de todos os obstáculos, o Brasil, removendo
todos esses embaraços, vai caminhando celeremente para seu destino,
Mus, Sr. l'residente, Srs, Senadores, espero que a noticia, como
s~ lô no seu timido e contruditório desenvolvimento, envolvendo u
,pessoa inutucúvel do Chanceler Azeredo du Silveira, cujos propósitos
nacionalistas jd foram at~ criticados, porque mal-entendidos, nilopasse de uma burrigu de jornalista, que nilo i: do ramo, entre aspus,
como eostumu dizer Turcfsio Holanda, acerca de recente rcvertêrio
de opiniilo ocorrido aqui nestu Casa, Porque se a noticia for v~rda·

deiru, só teremos que fazer uma coisa, cm nosso orgulho, mesmo
subdesenvolvido: alegar a legitima defesa da honra, de que trata,
com tanta propriedade, o nosso Código Penal; e pegar cm armus (no
caso, cacetes), para expulsar, com justificaçilo evangélica, os vendi··
lhiles do templo.
·.
'
· Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
.
.
.
'
''
'
O SR. I'R~SII>ENTE (Wilson Gonçalves)
Concedo, u
palav.ra·ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
· S. Exl'.n\io estú presente, ,
· ConcedÓ a palavra ao nobre Scnndor Itamar Franco, '
'

'

'

'

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO, Pronuncia .o
seguinte discurso, Sem revisilo do oiador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
· ·
· Como sabemos, o Senado Federal i: o povo cm sua regionulidude, cm sua condiçilo local de vida.
O que me. traz à tribuna, nesta tarde, Sr, Presidente, i: o apelo
4ue recebo de fazendeiros de'Jana6ba, cm Minas.Qerais, E também
· um apelo da Associação de Servidores do Banco de Cródito Reul de
MinusGcruis.
·
Relativ;1mcnte ao. primeiro apelo, feito ao D~partamc'nto' Nacionul de Obras Contra a Seca, os fazendeiros de Junaúbu,. dirigirammeu seguinte carta:
"Exmo. Sr. Dr. Itamar Franco, DD. Senador por Minas·
Gerais- Brasília (DI').
Os abaixo assinados, respeitosamente, vimos h presença ·
Vossa Exceli:nciu·e,,por a situação aflitiva em que nos cn·
contmmos l'as~ a politica rural do Governo Federal e; afinal
d~

imrlorur providi:n~i;,~:
)\t ··os. s·upli~:mtcs

sumos proprietários rurais no .muni-

. cipio Je J:Jnuúba (Mt :o, hú m:li> de 38.(trinta e'oito) anos.
l;m Jn4 ampla úreu "'' onunicipio roi. desapropriada para a,
C:omarwiio d~: unui li:trr~'~"''''' ~ ir:i).:Jcilo da lavoura (bonito
sonho lcvtldo aos nus~os \.,:~.·~~. o prc•jcto· tcin mais de vinte
unns: nesta área i'IC encontr.lllt ;,s lll'~sas glebas: ocorre, entretanto, que mulu foi J'cih.J ut~· ~·· _;•rericn.tc,· us únicas frentes de
trab:1lho e'istcntcs '"tilo hi• nws ··'" 14 (vinte e quatro) quilómetros das nossu~ litt.\!ndus.
2'' Com u ,·iolentu sectt ~.jUC ussolu a região nào deixou·
úg.uu scquc:r pura as pessous. somente existindo .Agua na án:u
expropriudu, isto porque riüo hú cons~mo, mas os senhores'
que se di~em "proprietârios", os representantes do DNOCS
nf1u dcixum 4uc as .reses ultrapassem os limites para saciar u
sede, o 4UC estú levando-as a morrer por raua d'água. A tireu
ma qual seria reuli:tudo o nosso ~~nho é suli~icntc, como essa.
pmu dm de beber c de comer a 5.000 reses, Perguntamos; o
<lUC lcv;o ~sscs senhores em nome do Governo Federal a levar
u luucuru dezenas de l'amilias que nenhum envolvimento
tinhum com politica, Que mui hú em deixar as l'<:.>es beber
pelo menos uté precisarem du úrea'? Por que recorrem ao
Senhor D~legudo de Portdrinhu (outru cidade) pura que poli·
~i c os limites'!"
Aqui, Sr. Presidente, continuam os Srs. fazendeiros, nesse apelo
udireçilo daquela nutnrquiu;
"Senhor Senador:
lmplornmos'a Vossa Excelência que sugira ao DNOCS i:
"suus companhias" a que permitam até precisarem da úrea,
que o gado bebam Agua do Rio Gurutuba, até entilo, uma
dádiva do "Criudor" a nós homens sofredores do campo."
Tenoo mesmo um deles se dirigido ao Sr, Ministro da Justiça,
que respondeu através da sua secretária particular que lamentava
informar que o ussunto em apreço escapuva à competóncia daquele
Ministério,
'
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condição de Senador por Minas Gerais, faço um apelo uo Dirctor do
Dcpmtumento Nacional de Obras Contra us Secas, que' permita,
pelo menos ut(: à ocupaçiio da referida área por essa ·uuturquiu, aos
senhores fazendeiros de Junaúbu possam utilizá-lu.
Aqui o meu primeiro apelo, eu certeza de· que essa autoridade
do Governo Federal,' sobretudo nesta época ·tão dificil aos senhores
fazendeiros c aos produtores rurais, há de reconhecer u validade dó
que aqui falamos. · · ·
Sr. Presidente,' u Associação dos' Servidores. do Banco de
Crí:dito'·Reul de Minas Gerais S/ A enviou-me uma cópia· da curta
dirigida uo Excclcntissimo Senhor Presidente da República, solici~
tunda •providências ·:pura minorar u situação aflitiva cm que se
encontram· os funcionários daquele estabelecimento bancário:
.

·' • ' 1

~ •' .

•

.1.

·:Sr; Presidente, u curta diz o seguinte:· ·
"Juiz de.Foru, 5 de julho de 1976
. ,.Excelentíssimo Sr.
General Ernesto Geisel , :, ,
DD. Presidentc.du Repúblicu.Fcderutivu do Brasil
· Brasil ia..:; DF.
·, Senhor Presidente:
Venho trazer ao conhecimento de V. Ex•, cm nome da
· AssociaÇão dos Servidores do CREDIREAL, a situação
· unitiva em que se i:nconmíni os servidores do Banco de Ciédi·
·to Real de Minas Gerais S/ A., banco cni que o Estado de Mi·
· rias Gerais é majoritário em seu câpitul social e cuja diretoriu
é nomeada pelo senhor Governador do Estado. ·
'
impossível tC:rmos csthnulo :para o trabalho, pois
·passamos pelas piores privações'devido à situação caótica eni
' que se encontra o p'essoul 'dessé banco; motivada; principal·
mente pelO' baixissimo salário' pago a seus funcionários. Os
· bancos privados téni' enfrentado o problema com regularida·
dc,tódaviu issci'não acontece com:à CREDIREAL, que já
foi o 2•. banco do Pais e.hojc não aparece entre os vinte maiores e ucausa é_usua polrtica de desvalorização do material
humano, Paru que V. Ex• possa ter.umu.idéia da nossa situa·
çào bastaria citar que um funcionário com .li unos de servi·
ÇOS ganha apenas Cr$ 1.200,00 mensais.
para sanar .essas
aberrações, que, expressando o pensamento dos funcionários
· do CREDIREAL, venho solicitar de V;· Ex• 'interceder por
nó~. no sentido de uma nova estrutura no seu 'quadro de pes;
. soai, u exemplo do que fêz o Governo· F.cdcral, .através do
DASP.
, ·.
,, .
na certeza de que V. Ex• está interessado em solucio·
nur os problemas humanos' c sociais do Pais como até aqui
·tem feito i: que tomo·a liberdade de dirigir-me V. 'i::x•·e aqui
nco.
'
'
: 'Aienciosumcnti:. PI A1110cloçio dos SERVIDORES· DO
CREDIREAL.
.
.

e

e

· e

Então, Sr. Presidente, dentro. da nossa fala inicial, dizendo
representar o povo cm sua regiotialidude, ao trazer um assunto .ao
Senado Federal pode parecer a muitos que se trate de. Úm assunto
irrclcvuntc. Mas esses funcionários, numa situação anitivu,
dirigiram-se inclusive ao Senhor. Presidente da República. Assim,
usando desta tribuna, dirijo um apelo ao eminente Governador de
Minas Gerais, Aurcliano Chaves, para que examine com a devida
atenção u pretensilo da Associação dos Servidores· do Banco de
Crédito Real.
..
Era o que tinha a dizer nesta tarde, .Sr. Presidente. (Muito bem!
l'ulmus.)
O SI(, !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
puluvru ao nobre Senador Virgllio Távora.

O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA - CE: Pronunciâ o
seguinte disc'urso, Sem revisão do orador.) '-' Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
·
·· '
· ' · '
· Dois assuillos, que à primeira .vista pouca rclaçilo:tcriam entre .si,
aflorados serão por nós; neste. momento. Representam eles, se bem
considerudo··u ·motivúção de .cada um; um· passo· a mais' na
caminhada ·que o Governo· faz no sentido. de, 'cm se livrando da
importação de mutí:rius·primas c insumos básicos neccssários'pará o
seu desenvolvimento, com desafogo de nossa balança comercial, do
outro lado nüo se descuidar da implantação da chamada ind~stria de
bens dc.capital que afortunadamente, para nós, mcrcc do aproveita· •
menta inteligente de uma crise cm que se' debateu o mundo; c cujos
rcnexos sobre nossa economia aqui'não•é'prcciso .'rcpisaf, ·será sem
sombra de dúvida u-substituidora da grande alavanca propulsora do .
nosso.dcsenvolvimcnto industrial que, até o dia de hoje, tem' sido a
indústria automobilística. · , ·
''
. :·.Referimo-nos de úm lado;· Sr. Presidente, Srs, Senadores,· a
contrato, que deve enchei de orgulho a todos os brasileiros; assinado
entre a.CQSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista, c a USIMEC, cm
· que estu"última •:vai fornecer· à prim~ira; pioneiramente; no
Continente Sui·Amcricuno, todo 'o' equipamento de lingotanicnto
continuo da sua Terceira Etapa de Expansão.
Para que o Sr. Presidente e os Srs. Senadores tenham uma idéia
do que representa tal cometimento, poderemos· dizcr',quc só há
pouquíssimo tempo a França c a Alemanha na Europa; os Estados
Unidos. na Amí:rica.do 'Norte:e· o.Japão no 'Extremo' Oriente:
possuíam indústria cuja tecnologia permitisse uma aventura de tal : ·
porte. E,.muis ainda, o grau de nacionalização que tém o empreendi·
monto cm questão, 91.% de todo o instrumental necessârio para esta
laminação que por ano, vai produzir, cm lingotamento continuá um
milhão c meia a toneladas de laminados. de aço, todo este conjunto,
Srs .. com cngineering brasileiro, os 9% correndo por conta do consór·
oio feito, pela USIMEC com •U Concast A/G.·da Suíça e com a
Creusot Loire da França,
E nós quc acreditamos na capacidade do técnico brasiléiro, no
horizonte aberto de unos a essa parte; à Engenharia pâtria, só' pode·
mos dizer que, realmente, não com palavras nem com intensões; mas
com· fatos concretos, a indústria de base, · neste.• Pais, está se
instalando. ·
·
O· segundo assunto que irlamos, aqui; tocar ·diz respeito à
instalação, no Estado do Rio, de usina com capacidade de produção
de 80 mil·toncladas dcaluminio primário, que a Vale do Rio Doce,
associada ,a capitais privados brasileiros, vai 'instalar c ·cuja
aprovação já decidida foi pelo CONSIDER, ·
·
: 'Mais. ainda, ·Sr. Presidente e Srs. Senadores, utilizando inicial·
mente bau<ita nossa, ·posteriormente. a alumina,. também' riossa,
fruto:·do projeto ·da ALUNORTE que,'. no • norte· do Pará; à
Companhia. cm questão está procurando montar como uma das eta·
.pus pura chegar à'ALBRÃS,jâaqui tanto citada. · .
.
Sr. ·Presidente, que satisfação; então, nós nordestinos c no caso
especial o Vice·Lider da Maioria, que tanto se bateu, junto com
companheiros dos mais distinguidos daquela rcgiilo, para ·que tam·
bí:m no Nordeste tivéssemos aquele núcleo' basc.das indOstrias de
bem de capital c, do outro ludo, paralelamentc,.pcqucnos nOcleos de
fornecimento .daquela· matéria-prima c daqueles insumos básicos
ricccssúrios. um desenvolvimento. nilo ;autárquico da. região porque nil~ tínhamos cst~ pretcnsilo ...:.mas, não tilo ·dependente do
Centro;Sulvcmos, na mesma ocasiüo,,ó CONSIDER, cncampando
idéias aqui tantas vezes expostas, determinar 'estudos de viabilidade
'da instalação pela SUDENE, jurito com'emprcsâriàs locais, de um .
empreendimento semelhante no Estado de Pernambuco, utilizando
produto nucionul, isto 1:, ulunilnio, bauxita das nossas próprias reser·
Vus! · · ' ·
· ·
·· ·
- ...
O que representarA pura·u nossa Região um fato como este, Sr.
Presidente, Srs, Senadores, é ocioso citar.
Mus, nilo exerciturrumos multo, num nnal de tarde, á paciência
daqueles que nos ouvem, se mais uma vez aqui repetissem os de que
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~ào hii possibilidade de termos um. desenvolvimento auto-sustentá·
vcl.nuquclu região, sem esses núcleos a que nos refcrimns, um peque·
110 conjunto de. indústrias de bens· de capital, indústrias base c, de
outro ludo, de insumos básicos de maneira a evitar que qualquer
projeto .que pensemos ·cm' termos industriais para aquela região
ten hu 70% cm média do seu investimento se evadindo das .fronteiras,
afim de que o equipamento sejá adquirido ou no Centro-Sul ou no
exterior do País. ·
·

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• me concede
um aparte'?
·
O SR. VJRGILIO,TÁVORA (ARENA- CE)- Daremos o
aparte u V. Ex• assim que termine o nosso pensamento.
O passo dado pelo CONSIDER,,e·sabcmos que cstc.dcve ter
custado bastante pelos interesses contrariados· de regiões outras, é
reulmcntc um daqueles marcos basilares da-História de nossa rcgiüo,
ássim como aquela outra decisão do preço CIF uniforme nacional
pura os produtos siderúrgicos foi como que o grito de independência
do Nórtc e do Nordeste, porque não dizer até do próprio extremo sul
do País, quanto as suas possibilidades de instituir pólos elctromccii·
nicas. pó'los metulomccánicos cm condições competitivas com o rcs·
Lodo País.
Com prazer, concedemos o aparte a V, Ex•
O Sr, Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador
Virgílio Távora, quero ressaltar' a demonstração que V. Ex• cstú
dundo de dominar \odo o complexo, toda· a tcssitura económica
brasileira, principalmente com relação ao Norte c ao Nordeste.
V, Ex• sabe, de memória, todas us implicações c as pretensões do
Brasil pura a grande arrancada do seu desenvolvimento com relação
ao complexo económico c industrial brasileiro. Peço às autoridades
do setor económico, do plancjamcnto, que quando pretendam
qualquer coisa em termos de execução de projeto, neste País, ouçam
V, Ex•, porque se tivessem ouvido, -sabendo que o projeto da
ALBRÃS do aproveitamento da bauxíta do Trombetas vai depender
da Hidrelí:trica de Tucurui c que os estudos jâ haviam sido come·
çudos a partir de 67, não teríamos passado a TRANSAMAZONJCA
quase nu foz do Xingu, do Tapajós, do Tocantins, a ponto de, agora,
com u barragem de Tucuruí para a feitura da hídrelétrica, 150
quilómetros da estrada ser inundados. Vai ficar, portanto,
i11Lerrompida. E se pretende, a partir de 79 c com a conclusão da
l>urragem, desbordar o lago que u barragem de Tucuruí irá cons(ruir.
Entiio, não teríamos investido bilhões de cruzeiros novos numa
esirada que vai ficar interrompida agora, o que jâ estâ interrompida
llü muito tempo, porque só serve mcsmo.àqucla região do Pará. De
ltaituba pura lú, não se chega e não se alcança Humaitú. Então, é
i>reciso, nobre Senador, que o sctor de plancjamento deste Pais traga
ao debate as suas pretensões c ouça homens como V. Ex•, que estão
u par dessa tessituru. E nilo venha um projeto se confrontar com
<>utro. Nilo vejo um projeto anular outro, como aconteceu com
· rRANSAMAZONJCA e a Hidrclétrica de Tucurui. Muito
<>bri~udo, nobre Senador.
O 'sR.' VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Senador, quanto us palavras amáveis que V, Ex• pronuncia u nosso
respeito, jú a elas estamos habituados de há muito pela amizade que
nos liga, recente mas profunda. Sobre elas não vamos .nos mani·
restar. Apenas vamos discordar primeiro do conhecimento que V.
Ex• nos atribui nessu universalidade de assuntós, Apenas, responsú·
vel pela defesa da politica económica-financeira do Pais, seguida
pelo atuul Governo e, do outro ludo, da montagem da infru-cstru·
tum cconômicu, transportes, telecomunicações, comunicações de
urna maneira geral, minas c energia, temos que estudar esses
assuntos, e o que fazemos c aqui nesta Casa proferimos não 1: nada
ll'luis, nadu menos, do que aquilo que consideramos o nosso dever e
dc:rendemos aquilo que achamos que seja a verdade,

Quanto à ALBRÁS, podemos até adiantar a V, Ex• que, coeren·
temente, o Governo sube o tempo que Tucurui .vai levar a ser cons·
truido, A dificuldade apresentada por V. Ex•, quanto à interrupção
da TRANSAMAZONICA, é fato que nilo ê preciso aqui negar. Mas
pode ver V. Ex•, nos planos energéticos da ELETROBRÁS, que solu·
cilo cmcrgcnciul jú foi tomada e um dos pontos de materialização
desta decisão o foi há dias, com o desvio do rio, lá em Sobrudinho,
Sobradinho vai ser ligado à Boa Espcrança;,Boa Esperança à·rcgiilo
de Trombi:t~s. de maneira a levar, na primeira etapa, até lá, a energia
necessária, onquant.o se. constrói - jâ que da noite para o dia nilo
pode se implantar .uma hidrelétrica, Sabc,V, Ex• que a construçilo
dessas hidrclí:tricas, demora cm média, 5 ou 6 unos, quando rúpida é
a exccuçilo da, obra c imprevistos nilo aparecem. Esse será o passo
pura termos assegurada. a enérgíu .necessária para o funcionamento:
I•) de todo . o conjunto de. mineração, da bauxita; 2•) da
, ALUNORTE: 3•) da ALBRÃS_que, realmente, é aquela que mais
energia necessitarâ a preço barato c cm quantidade abundante.
Já aqui dizemos sempre que vc~dér, ~xportar alumínio é,
justamente, "vender exportar energia", porque grande ·parte do
preço do alumínio metâlico vem da quantidade de pccúnia que segas·
ta, derivada da indcnizaçào energética a· ser feita;
'
Mas - repetimos, Sr. Presidente. c Srs.' 'senado~es,- indc·
pendentemente de Partido, é a .constátação desses dois fatos motivo
de uma satisfação imensa, porque, realmente, com tropeços maiores
ou menores, a. instalação, de um lado,, da indústria de base - e
demos" o exemplo do fato n• I, por nós abordado ..:.. e, de outro, a
implantação daquela politica de substituição de· importação das
mutí:rias·primas necessárias ao nosso desenvolvimento, com a·rcror·
mulução completa de nossa pautade importaçõesaté os' idos de
1980, daqui a quatro unos, silo realidades jú palpáveis. Pretende o
Governo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, à época, reduzir u sua puu·
ta de importações a um número reduzido de bens de capital impor·
tandoo mínimo necessário de petróleo e praticamente excluindo os i·
tens referentes a insumos bâsicos c u trigo, Quanto ao trigo, pen·
samos,jú no próximo ano- atingir, na prática. a auto-suliciência.
Com respeito aos niio·ferrosos, consideramos que, no conjunto,
na autarquização que for feita das divisas necessárias pura a impor·
tacão de uns e a cxportuçilo de outros, teremos, também, um equilí·
brio que ocasionarA a inexistência desse item pesaudo na nossa ba·
lança comercial.
O Sr. Evehísío Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um upar·
te, nobre Senado(/
O SR. VJRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Já o con·
cederemos, Excelência.
Assim, Sr. Presidente, fatos como esses procuraremos, sempre,.
trazer ao conhecimento desta Casa, porque, sem dúvida, silo aqueles
que estilo balizando o sucesso penoso mas incontestâvcl de uniu
caminhada para uma modificação na estrutura da nossa pauta de
importações, abrindo horizontes outros à economia pútria.
Com prazer, ouvimos o eminente Senador Evclúsio Vieira.
O Sr. Evulnsio Vieira (MDB- SC)- Tenho, sempre, profunda
'em ouvir V. Ex•, por sabê-lo o expoente máximo dos
assuntos económicos da respeitável banco da da Aliança Renovadora
Nacional. Pelo maneira séria c conhecedora dos assuntos que abor·
du, nestu Casa, compreendemos preofundamente o júbilo de V. Ex•.
nesta turde, no registrar:..
•
.~ensação

O SR. VJRGILIOTÁVORA (ARENA- CE)- De todos nós.
O Sr. Evclnsio VIeira (M DB - SC) - ... Em purticular de V.
Ex•, porque foi um dos homens de vanguarda nestu luta de cons·
cientizar o Governo nu impluntuçilo de indústrias puro n produçno
de ulumfnio, explorando as nossus matérias-primos. Silo compreen·
sivos,os nossos cumprimentos, e diremos quc_.nós, como brasileiros,
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dú, nesse caminho. Senador, u par· disto, hã necessidade, também,
pura nós, de buscarmos u diminuição do desequilfbrio nu nossa
balançu.comercial, de investirmos, também, e mais aceleradamente,
no cumpo dus pcsquisns e dns ciências, .'Hoje, o Brasil est6 gastando
mais nu importação de bens de capital, de mAquinas c equipamentos
do que em petróleo: e o pior:,SO%dessas importações,'no item· de·
bens de capital, são de peças de reposição. Portanto, hã necessidade
de investirmos mais nessa área, pura produzirmos mais· i: ficarmos .
menos dependentes dos países industrializados. Em relação ao Nor·
deste, além du exploração das suas riquezas naturais, é preciso apro·
veitur o seu principal potencial humano: para isso, é necessârià pre·.'
parar, habilitar melhor o homem do Nordeste. Faço um registro
muito importante: um grupo catarinensc, "Hering", está implan·.
tundo um novo projeto, no Nordeste, da ordem de 800 milhões de
cruzeiros. O grande óbice encontrado í: a falta de mão-de-obra qualilicuda, Estive, com outros parlamentares, percorrendo o Nordeste,
estudando c pesquisando, e constatei com tristeza aquilo que os se·
nhores que silo nordestinos conhecem muito melhor do que nós: a
falta de instrução pura o homem du Região. O homem do Nordeste í:
inteligente, tem u mesma capacidade de assimilação do homem do
Sul, tem todas us qualidades, menos a possibilidade de se instruir, de
se habilitar. preciso que o Governo prepare também esse setor,
afí:m do outro que acabamos de citar, no trabalho mais acentuado de
pesquisar, de desenvolver a nossa ciência, buscando a tecnologia bra·
sileira. Muito obrigado,

e

O SR. \'IRGII.IO TÁVORA (ARENA- CE):... Veja, emi·
n~:nt~

Senador Ev.:lúsio Vieira, qut: nüo negamos nunca, aqui neste
pleniario, a necessidade do maior investimento .cm pesquisas e na
qualilicaçã<> da milo·dc·obrn, que í: escassa no Nordeste: c V, Ex•

O SR. I'R"SII>ENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada a lista
de oradores.
.
Nudu mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
dcsignundo pura a de scgundu·fciru próxima, a scguinle

·ORDEM DO DIA
-l-

.
Votação, em turno único, do Requerimento n• 326, de 1976, do
·Sr ... Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anuis
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro Joãó Paulo
dos Reis Velloso, em Frankfurt, Alemanha Ocidental, cm23 de julho
de 1976.
-

-2Votação, em turno único, do Requerimento n• 328, de 1976, do
Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando u transcrição, nos. Anais
do Senado Federal, de editorial do jornal T.ribuna do Ceará, de 3 de
junho de 1976, sob o titulo "Congresso dcAdvogados".
·

-3Votação, em turno único, do Requerimento no 340; de 1976, do
Sr. Senador Itamar Franco, solicitando urgência, nos. termos do ·
art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de lei do
Sen:ado n• 40, de 1976, do Sr. Senador Mauro Benevides, que
dispõe sobre o processo de fiscalização, pela Cúmara 'dos Deputados
e pelo Senado Federal, dos utos do Poder Executivo c os du
Administração lndireta. .

veio, ugon1, cOntirmár, _mais uma :vez~ o .que uciui ufirniáVumos: a
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superabundância da não qualificada. Esperamos nós que, com a
emenda cm tiio boa hora apresentada, não pelo Senador João Cal·
mon, riws por esta Casa, em que recursos silo atribuídos a Educação
numa percentaGem nun~a vista nu história do País, não constante
cm qualquer Carta Magna, ·30%, possa a Nação ter fontes que lhe
permitam, com muito mais i':nfuse, enfrentar aquilo que e\u, nos li·
miles dos recuroos de que dispõe no momento, faz.

PROJETO DE LEI DO SENADO N•32, IJE 1972

Mas gostaríamos de percutir, dentro do aparte de V, Ex•, um
ponto que será objeto de pronunciamento nosso, futuro, e que preo. cupaçõi:s maiores nos traz: não adianta mantermos só um parque:
niao adianta apenas termos. a nossa independência nu chamada indús·
tria de base, independência relativa, porque sabe. V. Ex• que nu o hú
país, no mundo, que seja completamente independente quanto a essa
indústria. necessário que tenhamos a capacidade de.manter essa
indústria de base e, principalmente, que tenhamos u capacidade de re·
posição.

e

Alirmou V. Ex• hú pouco~ e nisso estamos de pleno acordoo quanto. pesa· nesse orçamento cambial nosso, nu nossa pauta de
importação dentro do item Equipamentos, ou subitem das peças de
reposiçiao. c é justamente pura essa caminhada que o Governo, hoje,
cnl'oca a melhor das suas atenções.
Nüo poderíamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, terminar sem
LJUC esses dois fatos, aqui upresentudos, não silo isolados. Vem
um~: outro se somurem u unteriorcs qUe: dernilnsli·am, reulmc:nte, que
estamos seguindo um caminho, que pode sofrer críticas contra u suu
conduçiau, mas. que realmente i: o caminho certo: u Jiberuçiio du
nossa puutu de importnçilo deste peso imenso dos itens
Eq~ipumcntos c lnsumos Básicos, E i.sto, Srs., aqui, parece-nos,
Jicou, com esses exemplos, constatado: o Governo UGC
conscientemente, numa tentativa, pura u qual convoca todas us
forças vivas desta Nação. (Muito bem! Palmas,)
di1.cr

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
n• I 50, de 1975)
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar ·da.
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 32, de \972, 'do Sr. Sénado'r Fiánco
Montoro, que determina que to'dos os benefícios concedidos pelo
INI'S, sejam reajustados em proporçuo uo salário mínimo vigénte nu
data de seu inicio, eliminando desigualdade de critérios, tendo
PARECER, sob n•• 310,' de 1976, da Comissuo:
;· -de ('onstituicilo e Justicu, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido do Sr. Senador Dirceu Cardoso.

-5PROJETO DE LEI DO SENADO N; ISO, DE 1975.
(Trumitundo cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 32, de
.
1972)
Discussão, cm primeiro 'turÍlo {upreciuçào preliminar du

constituciomílidude, nos termos do urt. 296.do Regimento Interno),
do Projeto de. I:ei do S~nudo nY ISO, de 1975, do Sr. Senador
Orestes Quérciu, que dispoe sob<e reajustamento de benefícios
concedidos untes de 21 de novembro de 1966 e em munutcnçilo pelo
INI' S. tendo
PARECER, sob n• 311. de 1976, du Comissuo:
-de ('un<tltui~ilu e Justlcu, pclu inconstitucionalidade, com
votu vencido do Sr. Seuudor Dirceu Cardoso.
O SR, 1'111-:SIIlENTE (Wilson Gonçalves)- Está cncerrudu u
sr.:ssUo,

·

( l.. t1\'tlltW·se a .l'r.t\'Üo à.~ 17 lwrt1s t 3$ mimuos. J

119• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8' Legislatura,
em 9 de agostode1976 ·
··
.
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
'

Ã~· 14 hora; e 30 minutos, acham-se presentes os Srs.'Scnadores: .
Adalberto Sena- Altevir Lcul - Evandro Carreira- Jarbas
Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa- Josi: SarneyFausto Castelo-Branco - Helvidio Nunes - Petrónio Portella Mauro Beo1evides- Virgílio Távora-- Wilson Gonçalves- Age.
no r Maria- Jessé Freire -l'aulo Guerra_:_ Teotónio Vilela- Augusto Franco- Gilvan Rocha - Lourival Baptista_;, Ruy S~~;;tos
- Robono Saturnino- Gustavo Capanema - Itamar Franco Magalhães Pinto- Otto Lehmann- Benedito Ferreira- Lázaro
Harbuza - Evel(osio Vieira - Otair Becker - Daniel Krieger Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhües Pinto)- A lista de presença

:ocusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número re;
uirncntul, dt:cluro ubcrta u sessão.
·
·
• O Sr. '''·Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

J: lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERESN•SSZ8,'SZ9 e530, DE 1976.
Sobre o l'rnjeto de Lei ~o Senado no 151/75, q"e "Uniformiza ~armas de carátco· financeiro relativas a operações de crédito entre Prefeituras Municipais e entldudes bancárias oOciuis, e dai nutras pt'o\·ld\•nclas''.
PARI::CER No 5Z8, DE 1976
Da Comissi\o de Constitul~iio c Justl~a
Relator: Senador !.cite Chaves
Atruv&s do projctn ora cm cstu~o, o Scnudor Orc:;tcs Quércin
prctl.:mlc :1 uni!'nrJ:~itw,·:ill, ~pm11111 :!juros c Cllrrcçno mom:lttrin, dos

lin:llldanwnt"s ~oncctli<los p11r •~lnh"l""im"lllllS oli"iai~ ~c crédilc
:'ts l'rcf~:iturus ~lunici!1ais.
·

.

.
• lo

.,

0

.<

1·. ·'.

'.

Como cstus s;io pcssous j,uridicus de direitO Público"·rc:tlizando,
tamh\:m. st:r\'iço de nuturczu-públicu, ntio há razüo pnra que exista
diferença entre cltl.l no que diz respeito ü contratuciio de .nnanci:tmen·
t,1·s ofichlis.
··
·
1\ lbhn d" r"gras homog~neas a re<pcito tcrf•, ademaiS:· o incion·
vcnienlc de possihiliwr a. formação de suspcittt accrcu dos. Prefeitos
que tenham ohlido nnanciami:nto cm condições menos vanltljosas.

Desta manl!iru. cxistc motivo rcal.a rccltamur a cxist~ncia de lei
discirlin:mdo c.~sn maH:riH pnra que se climincnfdifcrcncas cm Situações qui! rccl11111:1111 cqu:mimidtidc de truta.
·
A lei, cntn:tanto, não podl.'r!a cntrm cm vigor sem quc existi!

J'H'~

via regulm11Cillaçilo, por purtc do setor público, eis que trnxaçào ~c
tuxa de juros, como tumb~m da corrcçüo monctáriat estão nn dcpcn ..
dênciu do praza· pelo'quul venha o mútuo u ~cr concedido.
Assim sendo, tendo cm vista que o porjcto é eonstitucionul c '
jurídiCo, manifostamo·nos pclu suu uprovuçüo com a substitui~ilo da
rcducüo do art, ..JY nos termos du seguinte emenda,
EMENDA N•I·CCJ
/\rl.·4• A presente 1.oi será
tivo no prazo de 90 di<os.

rcgulam~ntudu

pelo Poder Execu·

Suln dns Comissões, 15 dc outubro de 1975.- Accioly Filho,
Prc;idente·- Leite Chal'cs, Relutar- Nelson Carneiro -·ltnlivlo
Coelho, vencido, peltt injuridicidndo - Heitor Dias - Hclvidlo
Nunes, vencido- José Lindoso- Henrique de La Rocque,
PARECER N• 529, DE 1976
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Roberto Saturnino
O l'rojcto, de autoria do Senador Orestes Quérciu, objctivu
unililFinilur normas de cnrátcr nnunceiro rclulivus u operações dc
crédito entre Prefeiturus Municlpuis c entidades buncúrius oficiais.

Nesse sentido, dl!tt!rniiml u:~ nlveis de juros c os limiicS de cor·
rL'ÇÜO monctiol'illu que er.turuo sujeitus tais Operuçiles, de conformidu·
de com os seu~ artigos 2~' c 3Y;

--III"Art. 2• Os juros dos financiamentos concedidos pelos
órgãos oficiais de crédito, federais ou estaduais, ·às Prcfci·
turns Municipuis obcdcccriio a nlvcis idênticos aos mais.privi·
· lcgiudos, que tenham, sido fixados pura operações com quais·
quer outras entidades, de direito p~blico c de dircito_privado,
Art. 3• A corrcçilo monetária do saldo devedor do fi •
. nanciumcnto nilo poderá exceder; nessas mesmas operações
· de crédito, o lndice de variaçilo anual das Obrigações Reajus·
tavcis do Tesouro Nacional (ORTN), aplicado no perlodo
imediatamente anterior· pélas mesmas entidades de crédito,"
'

l

,·

•

.

O Autor; no justificar a proposiÇiio, sulicmta que "'n todo
momento, deparamos com situações as mais diversas, cm termos de
õnus financeiros, principalmente juros, na maioria dos casos bastan·
te elevados, quando, noutras li)Odalidudes dc.contratuçõcs,silo esta·
bclccidas condições bem mais favorâvcis a sctorcs que 'silo, não hâ
como negar; igualmente fundamentais", E arremata dizendo que as
utividudes desses sctorcsaindu que "sejam fundamentais no dcsen·
volvimcnto do País; silo precisamente os mumclpios brasileiros onde
essas cmprcsane.instalam obrigados a propiciar-lhes obras de infru·
estrutura, mas cujo custo excedem de muito às finanças locais".
Prosseguindo, ujustificaçilo ainda aduz o seguinte:
.
·'Nuin princÍpio de iguaÍdadc, c fim de que não surjam
'. descompnssosinsuperâvcis entre demandas por infrn·.estrutu·
. , ru c, oferta desses bens, da parte dos municípios, é que cabe
. colocar. à disposição das Prcfcituras.Municipais condições de
contratação de empréstimos cm. bases tão privilcgiadasquan·
to aquelas concedidas aos sctorcs beneficiados.. ' '. .
.. · · Vale, doutra parte,· atentar para o fato de que os muni· ·
, élpios' bràsilciros nilo sejam oncrádos, porfatorcs,conjun. turais imprevislvcis, acima das suas previsões, cjúando, especialmente no caso da correçiio monétãria, ocorram ·variações
substanciais, entre um pcrlodo,c outro, dos preços que rcpcr-'
cutcm sobre os índices aplicáveis aos contratos que conte·
nham essa clâusula."
.
'

Mas,. achamos que· o. projeto, não deveria tratar somente de
uprcrciturns'\ mas, de .. Estados c Municfpios'\ para melhor se ajus·
tar•lls normas já ·existentes.:.·
. Nesse sentido,. somos. pela uprovaçiio da presente proposição
com a emenda da .CCJ c; com vistas ao ajuste acima mencionado,
apresentamos a seguinte ,
·
. EMENDA N• 2-CE
'

,

'

I
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,

, ','

'

. Onde sdê: "Prefeituras Municipais.''
Leia-se: "Estudos c'Mun.iclpios.''
_ .. .
Sala das Comissões:·28 de abril de 1976.- Renato Franco, Presi·
dente cm cxerclcio';_ Roberto Salumlno 0Relutor- Franco Montoro
- Augusto Franco - Orestes QuErela...: Vasconcelos Torres.
.

.

:'.

-

. .-,.,

PARECER.N•530, de 1976
Da Comluio de Finanças
Relator: senlldor Helvldlo Nunes'

O Projeto de lei n• 151, de 1975;do Senador Orestes Quérciu,
busca a uniformização de ,"normas de carátcr financeiro relativas a.
operações de crédito entre Prefeituras Municipais c entidades bancá- ·
rias oficiais". ,..
.·
. ·.
·
·
2, Na Comissão de Constituição c Justiça, para a qual foi
inicialmente distribulda, a matéria não _logrou aprovação geral, pois
que o Senador ltallvio Coelho, inclusive, sustentou a sua injuridicida·
de.
· · · · ·
A·Comissilo de Economia, atravQ de parecer da lavra do Sena·
dor Roberto Saturnino, ampliou a árcade incidência da proposição,
vez que pretende, coiiSoantc emenda aprovada, que a uniformização
também atinja os financiamentos cfctuados aos Estados •
Já na Comissilo de Finanças, mais uma vez designado relator ·o .
Senador Roberto Saturnino, o. parecer apresentado não obteve · ·
aprovação. E a rejeição se verificou porque a maioria entendeu que,
fundamentalmente, não se deve fixar .normas. uniformes pura a
realização de empréstimos; que podem variar segundo a origem dos
recursos, os fins a· que se destinam às próprias condições especiais
Sem dúvida' o processo de cndivida~cnto dos Municípios, bem
da área de aplicação.
•
como, dos Estados, é uma matéria que vem preocupando as nutorida·
Na
verdade,
na
execução
de
politica
vinculada
à
minimiZação
dcs monetárias. Tal processo encontra-se,' hojc;subordinado·às nor:
mas sobre as'operaçõcs de crédito 'de qualquer· natureza, realizadas das disparidades regionais, o Governo, muita vez, reconhecendo as
pelos Estudos c Municlpios (Resolução n• 62/75, do Senado Fede· dificuldades momentâneas, fixanormas passageiras no sctor crciditf·
ral). Essas normas; de modo geral, estabelecem limites máximos da cio para contornar os efeitos de anómala situação; cm outros casos,
os Bancos estaduais, agentes financeiros de outras instituições, repus·
dívida consolidada interna dos Estados c Municlpios, como se segue:
sam ·OS recursos recebidos para OincrementO de programas concen•
"I - O montante giÓbal não poderá exceder a 70% trados, consoante as cláusulas do convênio previamente assinado •. ·
(setenta por cento) da receita realizada no cxerclcio financci·
Ainda, na execução das politicas sctoriáis o· Executivo federal
ro anterior;
·
clcgc·prioridadcs, consoante as necessidades cconveniências globais
11 ...: O crescimento real anual da' divida niio poderá do Pais; Em conseqUência, cstubclccc diferentes taxas bancárias pára
ultrapassar a 20% (vinte por cento) da receita realizada; ' ' · as operações que deseja estimular,
·
·
lll - O dispêndio anual-com a respectiva liquidação,
compreendendo o principal e acessórios,' nilo poderá ser supe· '· • Dai a inconveniência do projeto de lei n• JS I, de 1975 que per·
rior a 30% (trinta por cento) da diferença entre a receita total segue a uniformização de normas· de carâtcr financeiro relativas a
operações de crédito i:ntrc os Estados c Municlpios. ·
cu despesa corrente, retllizadus no exercício anterior; c, ,
.eorelatório do vencido.
IV- A responsabilidade total dos Estudos c Municlpios
Sala das'Comissões, 3 de junho de 1976,- Amaral Peixoto,
pela emissão de tftulos da dívida pablicu niio podcrâ·scr supc·
Presidente ..:.. Helvidlo Nunes, Relator- Mauro Benevldes, vencido
rior u 50% (cinqUenta por cento) do tcto fixado no item 1.''
- Jessé 'Freire·- Roberto Salurnlno, vencido - Henrique de La
Enquanto~ por um lado, só Estudos c Municlpio• encontram-se Rocque - Ruy Carneiro,- véncido - Leite Chaves, vencido - Ruy ·
limitados a con tralrcm dividas a proposição cm estudo visa, por Santos- Heitor Dias.
outro lado, a uniformizar os juros c corrcçilo monetária cobrados
Vota emsepàraao doSr. Senador RoberroSaturnlno
pelos 'cstubelccimentos de crédito oficiais às Prefeituras. A Comissão
O Projeto de Lei sob exume, de autoria do ilustre Senador Ores·
de Constitulçiio e Justiça aprovou o Projeto ora cm estudo com uma
· cmcndu, que consideramos oportuna c conveniente, pois, tal assunto tcs Quércia, pretende uniformizar normas financeiras relativas a.
opcruçõcs de crédito entre Prefeituras municipais c entidades bancá·
requer a regulamentação do Poder Executivo, .
A nosso vcl', nada temos a obstar quanto li matéria cm si, que rins oficiais.
Tivemos oportunidade,tdc relutar a mesma proposição nu
considero corretamcntc cquucionuda no presente projeto porquanto
ela dã um instrumental eficiente no Poder Executivo, no sentido de Comissilo de Economia, quando. opinamos favoravelmente li matéria
conter as conseqUências do endividamento crescente dos Estudos c c, ali, fizemos extensas considerações sobre os aspectos cconclmicos · ·
Municlpios, cujos encargos poderão criur situações críticas no futuro. da qucstiio, que nos parecem os mais importantes.

a

c

-112Por isso, seria ociosa a repetição daqueles argumentos, aqui
perfeitamente cablvcis.
Do ponto de vista financeiro, não hã qualquer entrave legal à
medida c, quanto no mérito, ·digamos assim, entendemos que se
justapõem os aspectos económicos c financeiros na conclusão dada
ao nosso parecer na Comissão de Economia, quando consideramos a
matéria
", , , coiretamcnte equacionada no presente proicto, por·
quanto ela dd um instrumental eficiente ao Poder Exécu·
tivo, no sentido de conter as conseqUências do endivida·
mcnto.crcsccnte dos.Estados c Municlpios, cujos encargos
·poderão criar situações criticas no futuro'';
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei cm cxn·
me, com as emendas das Comissões de Constituição c Justiça c de
Economia.
Sala das Comissões, 3 de junho de 1976.-: Roberto Saturnlno.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai upublicação. · ·
·
· ·
Sobre a mesa, projeto que scrâ lido pelo Sr. l•·Sccrctâtio,
(;lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 64, DE 1976
Altera o art. 441, da Resolução n• 93, de 28 de no•embro
de 1970, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art, I• O artigo 441. da Resolução n• 93, de 28 de novembro
de 1970, passa avigorar com a seguinte rcdação:
"Art, 441, Para os serviços da Casa somente serlí rcqui·
sitado funcionlírio de outra repartição nos casos previstos no
art. 424 c no respectivo Regulamento Administrativo, bem
como ·pura integrar· Auditoria ·financeira, orçamcntlíria e
patrimonial que venha a ser constitulda no Senado Federal."
Art. 2• Esta Resolução entrarâ cm vigor na data de sua pu·
blicnçilo, revogadas as disposições em contrlírio.
Justificação

tal desempenho silo considerados indispensáveis ao perfeito
funcionamento dos sctorcs cm qucjlí se acham lotados,
A requisição de funcionários acha-se disciplinada pelo Rcgimcn·
to Interno, cujo nrt. 441 prcccitun,l..erbls:
"Art. 441. .Para os serviços da Casa somente será rcqui·
sit'ndo funciondrio de outra repartição nos casos prcvistol no
.art. 424 e. no Regulamento Administrativo do Senado Fc·
deral.
..
· .
. . . , .. ·.
:
. Parágrafo único, ·os·servidorcs.do Senado Fcdcral'po·
derilo, autorizados pela Comissão Dirctora, prestar serviços
n.outros órgãos do Podei Nblico.ou aceitar missões cstra·
. , nhus à Cnsa,obedccendo o, disposto no. seu Regulamento
· •Administrativo."
·
Por sua vez, o art. 424, referenciado, estabelece expressamente:
"Art. 424.. Opoliciam~nto do cdificio c dcpcndê~cias .
será feito pelo Serviço de Segurança, da Casa, podendo,
quando necessário,.scr utiliznda.a .. colaboraçi!o de outros
policiais, postos à disposição da Comissilo Dirctora, por SO•
licitação desta."
Como u instnlaçilo·dc uma Audito;ia passou a constituir impera·
tivo inadiável, cm função das atribuições confcridas'ao Poder Legis·
lativo pela Lei n• 6.223/75; é ncccssãrio adotar medidas urgentes
neste sentido, entre as quais se insere o âprovi:itamcnto imediato de
funcionârios de outros órgãos federais; agorapossibilitado com n ai·
ternção regimental constante dcstaproposição, · .. ·.· · ·
Posteriormente; é de supor-se :que a Comissão Dirí:torn, uti·
'lizando competência que lhe é privativa, se encaminhe para a deliniti·.
vn estruturação de uma Auditoria, integrada exclusivamente por funcionários da Casa, com a instituição conseqUente dos respectivos car·
gos co provimento dos mesmos através de concurso público.
Nilo é mais posslvcl protelar;se o aparelhamento. técnico da
Comissão de FinanÇas do Senado Federal pnrà o cabal cumprimento
de suas relevantes funções de liscalização e controle externo.
FreqUentemente - como ora acontece, cm relação a gastos
excessivos com mordomias- silo denunciados, com clogidvcl cora·
gcm, pela imprensa, fatos relacionados com a malversação dos di·
nhciros públicos, sem que o Congresso possa eficazmente integrar-se
neste esforço moralizador.
Diante uc tudo isso; é de esperar que o presente projeto venha a
ser acolhido, ensejando pcrspecti~n de pronta e eficiente açilo do
Senado cm favor do. interesse público.
. ·
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1976.- Mauro Benevldes.

A disciplinação do art. 70 da Carta Magna, através da Lei
n• 6.223, de 14 de julho de 1975, conferiu ao Congresso inúmeros cn·
cargos relacionados com a fiscalização financeira c orçamentária da
administração dircta e da indirctn.
f: certo que o Tribunal de Contas da União, no qual foram
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- OProj~to lido scrlí
tumbí:m cometidas, nesse tocante, relevantes tarefas, tem procurado,
publicado
e, cm seguida, ficnrd sobre a mesa durante três scssilcs, a
gradutivnmente, ajustar-se às suas novas c mais amplas atribuições,
fim
de
receber
emendas, Findo este prazo, será despachado às com is·
exercendo nçilo vigilante nu defesa do património público.
sõcs
competentes.
(Pausa,)
,
Pela referida Lei n• 6.223, a Comissão de Finanças do Senado
Há
oradores
inscritos.
Federal, e a Comissão de Fiscalização Financeira c Tomada de Con·
Concedo a palavra no nobre Senador Lourivnl Baptista.
tas, da Câmara dos Deputados, tiveram acrescidas substancialmente
as suas prerrogativas relacionadas com o controle externo. Decorri·
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
do, poróm, mais de um ano do inicio de vigência do mencionado ·seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
.
diploma, aquelas duas Comissões Permanentes não se estruturaram
Em solenidade realizada na quinta-feira passada, c a que tive a
adequadamente para assumir as novas responsabilidades, cm que pe· honra de assistir, empossou-se, na Chefia do Estado-Maior das
sem os esforços que, conjuntamente, têm sido desenvolvidos pelos Forças Armadas, o General Moacyr Barccllos Potyguarn, que succ.
seus .respectivos Presidentes, Senador Amaral Peixoto c Deputado de, no alto posto, a'o General Antônio Jorge Corrên.
Arlindo Kunzler.
Ao ato, investido de cnrnctcrlsiicas simples, mas de inegável
A idéia da instalação de uma Auditoria, incumbida de utuur nas significado, compareceu elevado mlmero de autoridades, a começar
Arcas financeira, orçumentdrin c patrimonial, passou a ser por mim pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Magalhães Pinto,
defendida cm sucessivos pronunciamentos, com farta justllicaçilo, Deputado Céllo Borjn, Presidente da Câmara dos Deputados, Minis·
sensibiliznndo n unanimidade da Comissão de Finanças desta Casa.
tros de Estado, parlamentares, oficiais-generais das três armas c dcs·
Pura viubllizd·lu com presteza, seria indispensdvel a requisição tacadas personalidades,
de funcionários de outros Orgãos, já com experiência nos misteres
Conhecemos a brilhante carreira do General AntOnio Jorge Cor·
pertinentes ao excrclcio de Auditoria espccinllzndn, uma vez que, no rêa, que deixou o comando do Estudo-Maior das Forças Armndus e
quadro do Senado, os servidores com reconhecida cnpacltução para passou à reserva do Exército, Por longos anos, prestou inestimáveis

-113sorviços à Pútria, a cujo serviço se consagrou ·ainda .nu juventude,
Com inteligência, correçilo, firmeza e fidelidade, serviu no Exército e
à Rovoluçilo de 1964, para cuja vitória contribuiu c n cuja cnusu con·
linuarú devotado, mosmo afastado da ativa, por imperativo da loi,
·o Gcnerul António Jorge Corrêa passou seu último comando •
um chefe militar.dc excepcionais qualidades e virtudes. Nilo temos
dúvida de haver sentido .especial satisfação ao pnssnr o comnndo do
Estuda-Maior das· Forças Armadas· ao 'General Moucyr Potygunru,
olíciul brilhunto c; sob todos os aspectos, à altura do posto;
Prestando esta simples homenagem ao ex-Ministro-Chefe do Es·
tudo-Maior dus.Forçus Armadas; General António Jorge Corrêa,
ulmcjamos ao seu sucossor, General Moacyr Bnrcellos Potyguara,
éxito na nova missão que o Senhor Presidente da República, General
Ernesto Geisel, vem de confiar-lhe,·· ·
' Sr. Presidente; concluo solicitando que sejam considerados par·
te integrante dostc meu pronunciamento o curriculum vitac do Gc·
ncrui'António Jorge Corri:u,•que atesta. por: si só, o acerto de sua
escolha pura tão :relevante ·cargo, ·O seu discurso no transmitir .a
chefia c o ·discurso com que se empossou o novo Ministro-Chefe do
Estudo-Maior das· Forças· Armadas,· General· Moacyr Burcellos
Potyguuru:(Muito bem! Palmas.)
·

.·

~ocÚMÊNrosiQUESERÚEREOSR.uJURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

.
''

'

'

"C't:i!I!JCUI.U~I \'JT,\E" DO GENERAL·IlE·EXt.RCITO
,\;o.;TO:>;JO .JOJtc:Jo: CORJ!~A.

(Oriundo da Arma do Cavalaria)
. Nasceu u 20 de julho de 1912, na cidade do Rio de Jnnciro, filho
de Ernani Augu~to Corri:u e Christian a Pereira Corrêa.
. PRAÇA E~ROMOÇOES
l'r:1~u

17.dcmarco de J930, . com procedi:nciu do C.Mil. Rio de

Jmn:iru

Aspirante·n·Oficiul22 de dezembro de 1932
2YTenente06 de julho de 1933
· · IYTenente 02 de ngosto de 1934
Capitão OS de março de 1940
Major 25 de junho de 1948, merecimento
Tencntc-Coronel25 de julho de 1952, merecimento
Coronel 25 de dezembro, i 959, merecimento ·
.Gcnerul·d•·Brigada 25 de novembro de 1964
Gcnerul·de·Divisilo 25 de novembro de 1968
Gcnerul·do·Exército 25 de julho de 1972
COMANDOS, CHEFIAS ECOMISS0ES MILITARES
-Chefe de Gabinete do Estudo-Maior das Forças Armndns, de

CURSOS MILITARES
-Cuvul;1rii1, Regulamento de 1929
- Escolt1 de Aperfeiçoamento de Oficiitis
-Escola de Estâdo-Maior .
-Comando e Estado-Maior das Forçus Armadas e Superior de
Gucrru. umbos da Escola Supeiior do Guerra
· ·
.

'

'

'\

'

CONDECORAC0ESNACIONAIS
..:.:ordem' do Mérito Naval. Grande Oliciu!'
·-Ordem do Mérito Militur, Grancle Oficiúl
· -Ordem elo MéritoAerànúutico,Gran'dc Oficial
- Medulhu Militar de" Ouro. r assador di riatina ·
.:... Medalha Mêrito Santos Dumont, cm prata
· -'Mcdulliu de Guerra
·
· ·
:... Medulhu do Pacificadcr
...:. Medúlhú.Mérito Tamandaré
...:. Medalha Muiechu!Trompo.;,sky · ·' ...
-Mcdulhado'Mérito dÚ Magistratura. gruu único
-Ordem do 'Rio· Branco. Grande Oficial
- Alm DistinÇão, da Ordcm'do Mérito Jurldico Militar
-Grande Medalhada lnconfidi:nciu (conferida pelo Governo
de Mi nus Gernis)
··
.
- Mcdulhu du'lndependé:nciri ;_Estudo de S. Paulo
- Médalhu do Mérito do Engenheiro Militar ..
..:.'Ordem do Méritô'Judiciúrio Militar· ·
CONDECORAC0ES ESTRANGEIRAS·
-O relem 'C!o'Mérito Militar. Gran-Ofiéiul. do Paraguai·
-'Ordem Nacional do Mérito-Comendador. do Paraguai
-·Medalha de Reconhecimento, do· Exi:rcito do Paraguui ·
- Mcdulhu dé'Mõrito Militar, dela Classe, de Portugal ·
· -Honor de Cuvaluriú do Paruguai ·. . "
-Grã-Cruz, da "Ordem Militar de Avis':. de Portugal
-Ordem de Muyo. Grun Cruz. da Argentina· ·
-Ordem Mérito.Militar Antonio Mariilo Grandc.Oficial dn
Colõmbiu.
DIVERSOS
- Membro da Comissão Especial de Estudos
Reforma
Administrativa
.. , .. . . . . .
..
... -Membro do Conselho Nacional de Transportes
. - Presidontedu Comissuode Desportos do Exército
- Presidente da Comissão Executiva Central, nomeada pelo
Presidente da RepúbliCa paru "coordenação das comemorações do
Sesquicentenúriodu lndependê:nciu do Brasil.·
· ·
·

da

LING UAS: FLUENTEMENTE (I)- CONHECIMENTOS (2)
.

.

QUE FALA
I J de muio de 1964 u 25 de janeiro Oc 1965, ·.
·. ·
-Espanhol (I)
- Cmt da 3• Divisão de Cavnlaria, de 4 de fevereiro de 1965 n
13 dcjuneiro do 1966.
QUELI::,
-Chefe do Estudo-Maior do III Exército, de 17 de jnneiro de
. -lngli:s (2)
1966 u 3 de dezembro de 1966.
~ Espunholp)
- Subchefe (Exército) do Estado-Maior das Forças Armndas,
de 26 de dezembro de 1966 u 14 de nbril de 1967.
- Secretúdo-Gerul do Exército, de 14 de abril de 1967 a 21 de OUTROS DADOS
Esposa: Muriu AlbernuzCorréu
.
agosto de 197!. ·
. Filhos: Carlos Augusto Albcrnaz Corrê:a- Cap Cav
-Chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa - 4 de ou tu·
hm de !972.
PRONUNCIAMENTO FEITO PELO GENERAL AN·
ATIVIDADES ESPORTIVAS
TONIO JORGE CORREA, NA TRANSMISSÃO DO CAR·
"
GO DE MINISTRO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS
- Concurso Hlpico -Santiago do Chile- 22 de jnnciro de
FORÇAS ARMADAS:
1942.
'
-Chefe da Delcgaçuo Brasileira do Pentatlo Militar realizado
"No momento em que transmito u Chefia do Estado-Mnior dús
cm Upsula na Suécia cm 1967 - Cnmpconato de Hipismo c Come· Forças Armadas ao Exm• Sr. Gcnernl-de-Exérclto Moucyr Bnrcellos
moraçuo du IV Semana do cavalo cm Curitiba- II a 14 de Novem· Potyguuru, digno chefe militar c meu dileto amigo, nuo posso deixar
de expressar nos ilustres convidados e, particularmente, aos meus
bro de 1969.

-lf4comandados o quanto representa para mim esta última passagem de
funções, pois, nilo.podcndo me furtar às naturais emoções de um término de carreira, recordo, neste instante, todo meu passado militar c
.
o faço orgulhoso do dever cumprido.
Rctiro·mc do serviço ativo um homem realizado, consciente de
que, se tudo devo ao Exército- expressão mâximu de minha vid~
estou seguro também de que a ele dei tudo o que dcmclhor tenho:
Por outro lado, verifico, neste momento cm que dcsvisto a farda
q'uc me mantenho cm csplrito .c vontade um soldado; pois, meu afastamento nilo apaga a vocação nem o passado. Com ou sem uniforme, preservo aquilo que o Exército. me .deu: a formação moral c
intclcctüal, a dedicação à pãtria c.o desejo permanente de a ela servir
com o melhor de mim mesmo.
' . . . .
. ,, .
Nilo considero, pois, este: um melancólico instante de despedida, mas um momento de afirmação, de satisfação Intima c de orgulho profissional. Felizes os que puderam cumprir súas ~ocai;ões.
Fixando-me na última etapa de minha carreira, desejo, primeiramente, expressar, de públic(); meus agradecimentos ao Excclcnt!ssimo Senhor Presidente da República, pela confiança com que me honrou, designando-me para ocupar este alto cargo 'que ora deixo e que,
sem dúvida, representou o lipicc de uma carreira militar intcnsamcn·
te vivida.
'
·
· · · ·
..
Nesta casa, tive o raro privilégio de conviver com eis Senhores
Ministros de Estado, mais estreitamente com os'da Marinha, Exército, Aeronáutica c Chefe do Gabinete Miliilir, de quem mereci todo o ·
apoio c consideração, c aos quais, além ·de profunda amizade,
expresso todo o meu reconhecimento c admiração.
·
·
Outrossim, como Presidente do Conselho. de Chefes de EstadoMaior, coubc:mc a honra·. de privar com os Excclcntlssimos Senhores
Chefes dos . Esiados-Maiorcs da Armada,. · ,do Exército c da
Aeronâutica, quando tive a invulgar oportunidade de usufruir da
screna.sabedoPia, ·enriquecida pela valiosa experiência profissional,
dos ilbstrcs Oficiais-Generais que,. pelo valor próprio c capacidade,
cxerccm'tão altos cargos.
Senhores Chefes de Estados-Maiores; muito fizemos juntos c
creio que juntos podemos nos orgulhar de nossas realizações, cm proveito do.aprimoramcnto c do interesse comum das Forças Armadas.
Gostaria, a propósito, de lembrar outra comissão que tive a
honra de presidir, a qual, embora nilo pertencendo ao EMFA, estli a
ele vinculada como se a ele pertencesse. Refiro-me à Comissão Brasileira de Atividadcs Espaciais, que representa um salto 11ara o futuro
c, nesse sentido, muito temos realizado. Passo a passo, com método c
determinação caminhando para a conquista pac!fica do espaço, particularmente nos campos . do scnsorcamcnto remoto c das
comunicações, de modo a acelerar a integração c ci progresso deste
Pais-continente, O que vimos .realizando é de .tanta ..scricdadc c
hnportância que grandes nações voltam-se cspoJ)tancamcntc para
nós, para que caminhemos juntos nesse f~ntâstico campo que representa uma das maiores rcali~a.çõcs do homem de nosso tempo.
Sou reconhecido, também, à elevada comprccnsilo que sempre
recebi de meus comandados que integram os órgãos subordinados ao
Estado-Maior das Forças Armadas destacando, cm particular, o
eKccpcional desempenho alcançado pelo Hospital das Forças Ar·
madas que, pelo alto padrilo de seus profissionais c por sua avançada
trcnica é indiscutivelmente um dos maiores centros médicos do Pais.
Quant~ .à Escola Superior de Guerra, hli muito conquistou, cm
definitivo, seu lugar no ·aprimoramento da elite brasileira, como
Instituto de altos estudos destinado ao campo da Segurança
Nacional. À Comissilo Militar Mista Brasil-Estados Unidos deve-se
o excelente relacionamento entre Forças Armadas irmãs, que lado a
lado combateram na Segunda Guerra Mundial.
-'
À nossa representação na JJD, que recebe orientação permanente da Chefia do EMFA, c~prcsso minha gratidão c admiração
pela forma como se dcslncumbc de sua importante partlclpaçilo
naquele organismo internacional.
Neste Estado-Maior ascendi ao Generalato, cm 1964. Por Isso
mesmo, tenho pelo EMFA particular afçlçilo, Nele travei este

conta to Intimo com os camaradas das três Forças· trabalhando
juntos, c pude verificar, por'cxpcriêncla própria •. quanto é verdadeira
a afirmação aqui corrente, c que ressaltei. cm .uina dc·minhas Ordens
do Dia, de que "as diferenças de uniformes passam despercebidas,
pois uma mentalidade integrada, fundamentada na mais si! camaradagem c na consciência do dever cumprido,.é caldeada no dia-a-dia
dostrabalhosnestacasa"...
· ·.
·,.,,.. ·, ,. · ,'
· Muito realizei. durante minha Chefia.. E. se assim foi,, dcvo.-o,ao
excelente clima de harmonia c de unidade dc,propósitos mantido pc·
los camaradas •das três Forças . singulares. deste. Estado-Maior .apaixonados todos por sua respectiva Força, ,mas todos aqui scrvin·
do com os olho!Voltados para a missão comum •. ' ' . . ' ·. :,
Quando me refiro aos companheiros das três Forças nilo,csqueço a açilo dos ilustres Oficiais-Generais que aqui servem como Vicc c
Subchefes; aos quais fico a.dcvcr asscssoramcnto correto c lealdade
permanente; ... :. : '·· . . ·
.,., ,· . . : . .
: · ::
, .Não vou rememorar tudo o que fizemos nestes quase dois•anos
de proflcuo labor, pois isso, além:dc.dispcnsâvcl, seria, fastidioso.
Nosso plano de trabalho é extenso c,intcnso. As.rcuniõcs mensais .de
coordenação, com os Senhores Oficiais-Generais deste órgão c. Chc·
fcs de Scção, foram sempre de cnormc.valia para mim; Permitiram-.
me aquilatar. o alto mérito profis~i~nal. de', meus. co~andados. ~ a
seriedade do que se faz neste .órgão rdxtm~ de: planejamcnto mthtar
das Forças Armadas c de .. asscssoramcnto dircto do Presidente da
Rcpública~óComandantcSuprcmo •. '· .. · . >· · ,, ·.. ·. ..
·
Manifesto, neste instante, o meu júbilo por passar as funções ao
ilustre Gcncral·dc-Exército Moacyr Barcellos Potyguara c por vê-lo
ascender ao cargo de Ministro'dc'Estado·'Chcfc do Estado-Maior
das ForçasArmadas o que, sem dúvida, representa o coroamento de
uma carreira militar cheia de succssos.c de esplêndidas ·rcalizaçacs.
Chefe ilustre, de renome consagrado nos· meios militares, hã de encontrar no desafio dos trabalhos deste órgão 'motivaÇão para sua
inteligência . c. sua. criatividade, Esta é .a· quarta,·vcz cm .nossas
carreiras que a ele transmito um comando ou chefia... ·
. · .
Dirigindo-me aos meus· comandados c; .cm· particular. ao meu
digno sucessor, repito palavras que pronunciei, hoje, na presença de
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, as quais revelam o
meu pensamento sobre o EMFA-c:mostram .a importância deste
órgão:
··
·
·· · ·
"O cnfoquc dos problemas militares, ~ob o ângulo do
Comando Supremo,. revela. que o êampo: militar apresenta
considerável · gama de aspectos: que· extravasam do âmbito
cKclusivo das forças singulares c que: têm Intima conotação
com outros. campos, interessando a pol!tica exterior, o
desenvolvimento, a ciência c tecnologia apenas para 'citar
alguns: Além disso, c no mesmo grau de importância, ~11. os
assuntos da própria estratégia militar c outros que estilo a exigir coordenação c integração quando·sc cogita de dar cficiên·
cia às Forças Armadas,
O desenvolvimento do Brasil c a escalada, no rumo de
seu destino manifcsto'dc potência; exigem o aperfeiçoamento
gradual da estrutura de segurança, na cúpula da qual se
encontra o órgilo de coordenação, que deve ter real capacidade para fazê-la, no sentido de concentrar esforços, a fim
de colaborar para a segurança nacional, com eficiência c
economia de ineios.
Permito-me dizer, com a experiência de quase dois anos
do cxcrclcio da Chefia do EMFA, numa fase particularmente
feliz da vida deste órgilo- a qual decorre do lrrcstrito apoio
que tenho recebido do Exm• Sr. Presidente da República c da
comprccnsilo dos ilustres Ministros de Estado, notadamente
os da Marinha, Exército, Acronâutica c Chefe do Gabinete
Militar- c, bem assim, da apreciação do que foi realizado
nos trinta anos de vida do EMFA, afirmo, que o modelo
brasileiro de estrutura militar apresentar-se-A satisfatório c
responderA u todus as necessidades, bastando que este

I

-115Estado·Maior receba o .apoio indispcnsllvcl do Exm• Sr.
. Presidente da.Rcpllblica c dos. Senhores Ministros, no senti·
do de que venha a .ter a . açilo ·fortalecida· c· livre das
incompreensões que felizmente vila se dissipando."

pcsqutsa:dc novas idéias opções vArias para a decisão de problcmns
que nos scjam·propostos,
. Ao encerrar desejo, renovando os agradecimentos que jll .. fiz,
dizer a todos vós que contando- com o apoio, que sei certo, do co·
mandanJc supremo das Forças Armadas, com a colaboração iinprcs.cindlvcl c que. nunca fal.tou de meus comandados das Três Forças
Singulares, com o esforço c dedicação dos que mourejam nesta. Casa
c com a ajuda de Deus ~.levarei a bom.tcrmo a missão que me foi

Lembrando . que este mo~cnto .6 tamb~m oportunidad~ para
uma mensagem, .concito aos que continuam - cm particular: aos
mais jovens~ quéjama.is se deixem abalar. cm sua f6 no. Brasil c cm
sua vocaÇão profissional, pois, asseguro-lhes que nilo há' recompensa . confiada," _
·
maior do que a do dévcr cumprido, . . .
' . . ..
' '
; : . De todos' me dcipcço,'cní partic'ular 'dos' camaradas das F:orças
· o SR. PRESIDENTE (M~galhil~s Pi~to)- Concedo a palavra
Armadas, giato pela. maravilhosa oportunidade dcst.c convfvio aÕ nobre S~nador,Evclásio Vieira. . · ·
·
· .' ·'
irlestifrlá'vel e im'orrcdOüro:~' ·-' ·
..i''- .,
· '
'.
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DISCURSO PROFERIDO PELO GENERAL MOACYR BAR·
CELL'os POTYGUARA, AO.ASSUMIR.O CARGO .DE MINIS.
TRO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS:.
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O SR; EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC, Pronuncia o seguinte .
discurso, Sem revisão do orador.),... Sr: PÍcsidcntc, Srs. Congrcssis·

tas: Hist~;ica~~ntc\ S~l ,de. Santa Cata;i~a, .no~ M~~i~lpi~s •. d~
•. "Pcla·scgunda vcz.cm minha:carrcira·militar venho somar cs· · Cricillma, Urussanga, Laura MUller; Içara, .Turvo, Mclciro, Jacinto
forçosjunto aos que aqui> neste alto órgilo de asscssoramcnto, acrcdi· Machado, Timbé do Sul, Sombrio,. Araranguá, só para. citar alguns,
tam c labutam:por uma'racional c paulatina integração das. Forças . r~cebcu contribuiÇilo·dccisiva,.,na ocupaçilo.•de suas .terras, .de
Armadas. ·. ·
.
. .,
.
imigrantes élé origem italiana c·aJcmil;al6m:do polonês, cm menor
. .Na primeira vez fi· lo, a .convite do .(nclito Ministro. Orlando ·proporção, entre outros. , :.
. · ,: , . · ·.
. .• ·. . ·
Gciscl; para exercer a subchcfia de cx6rcito c nesta derradeira oportu· ·. , . Essa rcgiilo apresenta hoje um qu~dro dc,verdadcira_ estagnação
nidadc rctorno.na qualidade de. Ministro. Chefe,, atendendo ao hon· económica cm sua agropccuária. Apresenta ainda um fracionamcnto
rosa chamamento de Sua Excelência. o Senhor. Presidente da Rc- intensivo ,de, suas. propriedades, .. constituindo-se a maioria .. cm
públi~a. General. Ernesto. Gclscl, a qucmagradcço,mais uma vez, a propriedades minifundiárias, de fracas produções agrlcolas. 2,vfti·
confiançaemmimdcpositada.. , · ·. :. , .,,
.: . ,.",. .. : .
ma, também, de constantes .enchentes, cuja ocorrência permanente
. Ao .. olhar. em derredor. se. me deparam as p'rcscnças de ~om; . uma a duas vezes
Ítno, trazendo' elevados' prcju(zos à éCório'!lia .
panheiros de lides no Alto Comando. do Exército, de oficiais das três local, ainda nilo sensibilizou as áreas do poder. póblico para a busca
forças singulares, com quem tive a ventura de trabalhar, do govcr· ·das soluções adequadas.
··
nantc do Estado. de Pernambuco, A'qucm muito,dcvc.o comando
At6 hri não mais de 20 anos, essa região apresentava-se como
que acabei de rcalizár no IV .Ex6rcito, de autoridades, de quem .me uma das mais prósperas do.. Estado catarincnse, Tinha, entre suas
vali no exercfcio. de várias funções ou a quem emprestei meu· coo· principais atividadcs, na propricda~c rural,, à suinoculturà; o milho,
~urso, dc'familiarcs c de todos amigos enfim, que aqui. estilo para
a batata, o feijão, a mandioca c, cm.menor expressão, o arroz c o fuprestigiarem éste ato. . . .. .
. ..
.•' . . . '.
.
mo, este óltimo.comcçando a ser,plantado. Havia, ainda,' presença
· A todos, meu'ínais sincero ecordial muito obrigado,.
.
"Modcrnn'mcritc :'nenhum pafs mais pode possuir Forças da avicultura, cana~dc-açúcar c pecuária ,leiteira, cin ménor cséala i:
caractcrizâdas .como fonte derendà suplcmêntar à unidade de produArmadas isoladas ou dispersas. Porque a decisão militar, na atuali·
ção àgr!cola. . . . ·. , •.
. . . · · · .. · ·
. . ·.
dadc, não 'assenta cm esforços apenas interdependentes. . .
Oo~~u!no tipo "banha", na época predominante como o elemento
A guerra total mobiliza rccursos'totais de uin~. naçilo. A guerra
global. alinha esforços de 'muitas nações. Mas, numa c noutra, o proccssàdor do. tiiilh(), cr~, por ~ua vez; indust~ializáilo .n.~s ab~tc~ou·
esforço militar combinado c conjunto promove a dccisilo·nos dom!· ros c frigorfficos locais então existentes, Os ,produtosrcsultantes
eram vendidos nas praças de São Paulo c Rio,dc Jàriciro, garantindo
niosâototalcdoglobal. · · · .:
· ·
:
·
· ... ·. · ·
· ·Quanto mais poderosos os meios, mais ncécssidadc. de intcgrll· ainda o abàstccimcntoda própria Região~Í: dei Estado, . ..
los c quanto mais reduzidos eles forem, mais indispcnsllvcl: se torna . . A fruticulturà, aind~ bojé notàila pela prcscnÇà de alguns pomares 'decrépito& ou abandoriàdos,. abtistcciá as: ·=~idades. regionais,
aproveitar o seu rendimento conjugado", ·
· .
· ·
assim'.como,.'dc
seus virilicdos, 'sé produzià.um ·saboroso vinho coSllbias·palavras c plenas de atualidadc estas, do primeiro Prcsi·
dente que aRevolução de Márço de 1964 deu ao Brasil c por Sua Ex· . lonial: cuja' qualidade todós clogiàvam. Houvéllté MÜnicfpioi que se
. ·.destacaram na produção de vinhos: como foi ocasó'dc Uiussanga,' .
cclência pronunciadas naquele mesmo ano. . ' . . .. .
.;
.
os· rcnexos de tais assertivas do Presidente Castcllo Branco. ti· . · Era o tempo aritigó.Aépiica dâfarturàdá colónia. · ' • ·: ·
veram conseqUência na atuaçilo, ·cada·vcz· mais ·dinâmica; deste . A partir,dc então, c?~· apoi~ go~crnamcrital, co.mo u_ma insti!uiEstado-Maior, como principal órgão. encarregado de assessorar o . çilo que deveria conduztr aquela rcgtão a uma fartura atnda.mator,
Presidente da Rcpllblica nos problcmas'·conjuntos •das Forças implantóu-sc o sistema de extensão rural, aassistência técnica. .
Armadas.··
·
·
Ao que n'os é dadÓvér, cnÍrctanto, isso'nilo ocorreu, Não que te· Cada um. dos ilustres. Chefes que por. aqui passou. deixou a nha falhado o esforço para modérnizar parte da agricultura ali exism~rca de sua atuaçiio sempre pautada no sentido de uma maior parti· tente, Isso se conseguiu; Entretanto, por se adotarcm cssàs novas prAcipaçilo dos· Estados-Maiores das forças singulares na adequação de ticas, apenas, nilo se conscguiutrii:lhorar'o nfvcl sócio:cconômico'do
soluções brasileiras aos problemas a elas comuns. . . . .
,povo daquclarcgiilo, O que não foi c~rreto;.por inadequado, foi a
Neste momento, nilo posso me furtara prestar um tributo de ho· 'predominância da assistência t6cnica cm cultivos como o milho· c ~
menagem toda especial a.o .trabalho dos que por aqui passara~ ressai· arroz, como se fez. ~ sabido, por todos, que, por se tratarem de cultt!ando, cm particular, os Chefes c Ministros dentre os quats o meu vos extensivos, são incompatrvcls com a· estrutura· da área das
amigo dilcto, General Antonio Jorge Corrêa, a quem tive a ventura propriedades mini fundiárias, já que, Isoladamente, não permitirão a
de, cm vã rias oportunidades de nossa vida militar, substituir cm ,fun· · obtenção de um nfvcl' de receitas globais que permitam o atendiçõcs cujas organizações subordinadas eram o espelho de suas vtrtu· mento das necessidades sócio-económicas do agricultor.
·
dcs de profissional inteligente, muito capuz, cn6rgico, organizado c
O
sistema
de
extensão
rural,
então
implantado,
passou
a
dar
profundamente humano.
Nu chefia do Estudo-Maior dns Forças Armadas, pretendo dar ênfase à melhoria tecnológica das culturas citadas. Para elas, deu-se,
continuidade aos trabalhos que aqui se realizam, centrando nu por muitos anos, assistência de agrônomos, que permanece até hoje.
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A época foi marcada pelo inicio do dccllnio da suinoculturo do
Os técnicos para Iii foram orientar, c induziram os agricultores a
tipo "banha", cm visto da concorrência do óleo de soja, que começa. desenvolver a agricultura do·arroz, do milho, mas, como ali prcdomi·
vn a entrar no mercado.
na o minif6ndio, nilo houve sucesso nessas culturas, c os agriculto·
· A suinocultura .teve sua situaçilo agravada por problemas de rcs, n'a rcgiilo do Sul de Santa Catarina se dirigiram,' cntilo; à fumi·
comercialização do porco "carne", bem como a deficiente prepara- cultura, no entanto sem um rendimento ncccssârio ao seu próprio
ção dos técnicos que procuravam orientar os agricultores para essa desenvolvimento;'
·
· "
atividodc, E a suinocultura tipo "carne", praticamente, não se canse;
. Em ·razão disso, do empobrecimento que:' ocorre naquela vasta
guiu estabelecer,
.'rcg,iilà de Santa Catarina, estamos, nesta tarde, com estas consi·
Aos agricultores, restou a opçilo da fumicultura, que, se nilo dcraçõcs, sugerindo ao Governo Federal que, num trabalho sincroni·
atendia às necessidades de desenvolvimento económico-social, pelo zad~ com o governo estadual, desenvolva as atividadcs de produtos
menos, permitia a utilização da milo-dc-obra existente na unidade hortifrutigranjciros, no sentido de suprir as Arcas da Grande Porto
familiar. Era dillcil, ainda, resistir aos acenos da indllstria do produ- Alegre;.-dc Curitiba.c.mcsmo os maiores centros populacionais 'de
to, que, recrutando lideres cm seu próprio· meio, tudo fazia para SantaCaiarina, as cidades industrializadas: Era o que me cabia dizer
obter adeptos para essa nova atividadc•.
diante do'honroso aparte de V.. Ex•
Hoje, como frisamos anteriormente, a decadência económica c
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- A honra é minha i
social, presenciada no Sul catarincnsc c que cada vez alcança maior
vulto na região; deve receber, no mlnimo, a necessária atenção dos
.governos, sejam eles estadual c federal •.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) -.Prossigo, Sr. Prc·
Assim, analisando o posicionamento' daquela rcgiilo frente aos sidcntc, Srs. Senadores:
seus mercados, a estrutura da posse da terra. (na grande maioria
Agora, ainda mais dÓ que antes, pois o Litoral catarincnsc cstli
• minifllndios de propriedade familiar) c as vocações naturais da milo- vendo suas praias cada vez mais ocupadas por turistas, sejam ·rc·
, dc·obra ali existente, a par ainda da sua grande dependência da gionais, de outros Estados c ·àté do:cstrangciro, particularmente
agricultura, entendemos como dever do Governo, através de uruguaios c argentinos, ,
.
. ·
. .. .
.
mecanismos que possui, reorientar o processo de produção vigente,
As potencialidades do turismo· do Litoral catarinensc · silo
Pénsamos que éhora de inC.ritivar a produçilo hortifrutigranjeira da enormes: os Municlpios dotados' de praias cresccm'de ano para ano;
região.
·
os nOclcos populacionais ali 'existentes, cm época de ·vcrilo, conccn·
tram
uma densidade superior a 1,5 milhilo de pessoas 'c seu abasteci·
O Sr. Adalberto. Sena (MDB- AC)- Pcrmitc.V. Ex• um apormente cin frutas c verduras é praticamente nulo. Essa população adi·
te?
cionnl, além de possuir renda superior, tem avidez por produtos hor·
'
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço V, Ex• com tifrutlcolas.
prazer.
Deve-se considerar ainda a existência de mercados organizados
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC) - O discurso de V, Ex• para esses produtos, cm qualquer l:poca, nos grandes centros urba·
está despertando uma curiosidade, oriunda, aliás, de uma confcrén· nos do Extremo-Sul brasileiro, destacando-se a Central de Abaste·
cin muito verbosa c milito chcià de detalhes, que ouvi, parece-me, cimento dePorto Alegre c a recém-inaugurada de Curitiba, ambas
ainda no ano passado, de representantes da EMBRATER c da alimentadas principalmente pela produção paulista.
As pessoas estranhas aos Estados sulinns podérão ficar surpre·
EMBRAPA. Entilo, desejaria saber até que ponto as novas promessas chegaram a esta região a que V, Ex• se refere? Porque, segundo sas com o fatq de as populações dos grandes centros urbanos· daquc·
ouvi, eles estavam cuidando, cxatamcntc, desses problemas locais c la região serem alimentadas por produtos hortifrutigranjciros oriun·
regionais: de levar a oricntaçilà, inclusive ncs•c sentido de fômcntar dos de Silo. Paulo, mas 1: a grande verdade .. A mesma surpresa que
as atividades agrlcolas que atendessem a estes aspêctos sociais a que tivemos cm Mnnaus, ao sabei que ali consomem-se repolho, alface,
V, Ex• 'está se referindo. Havia esse órgão EMBRAPA, e depois ele tomate, etc., enviados de Silo Paulo por iiviilo; cm Boa Vista, no Ter·
foi desdobrado cm outro, chamado EMBRATER, um, que cuidava ritório de Roraima, o leite, ofrango c ovos sUo recebidos da Vene·
mais dos problemas gerais c. outro, das aplicações locais, compre- zucla, em que pesem as cxcelcntcs.possibilidades para tais prcJutos
,
endendo a assistência técnica de agrônomos a estas regiões; enquan- das terras de Roraima.
Por falar cm Centrais de Abastecimento, é preciso que se regis·
to a EMBRAPA faria os estudos preliminares·- inclusiveo'cstavam
fazendo, aqui no Distrito Federal, também, estes estudos" para incre- Ire, com tristeza, que nosso Estado estA de hli muito aguardando da
mentar estes tipos de cultura mais adaptados à terra c 'aos aspectos parte do Governo Federal que dote sua capital de uma CEASA.
Assim, parece-nos que a alternativa, que ora propomos, deva
sócio-económicos de cada região; Nilo sei se Santa Catarina já teve
esse privilégio de receber alguma visita desses novos técnicos, ser imediatamente adotadn pelo Governo, pois vemos nela a Onicn
forma de levar novamente a pujança aos agricultores daquela região
porque, IIi na minha terra, ainda nilo apareceram
de Santa Catarina,
·
·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB-SC)- A EMBRATER c
A retomada da hortifruticulturn se constitui na vocação natural
a EMBRAPA foram criadas, mas nilo contam, até o momento, com do Sul catarincnse,
·
uma estrutura adequada para cumprir as suas verdadeiras finnliUrgem medidas objctivas nesse sentido. Do contrlirio, conti·
dudcs, no sentido do desenvolvimento da agropcculiria brasileira. A
EM BRATER tem realizado novas descobertas no sctor da agropc. nuarli o empobrecimento daquela populaçilo c o seu êxodo para as ci·
culiria brasileira. Entretanto, a EMBRAPA nilo dispõe de equipes de dadcs industrializadas, com prcjulzos ·maiores para a Arca dos
técnicos para transmitir, para levar ao agricultor brasileiro essas no- alimentos c tambl:m para as cidades, incapazes, a cada dia ·mais, do
atendimento dessas. populações migratórias, que precisam, com
vas descobertas, Esse é o quadro nncional.
Santa Catarina tem contado com o apoio de tl:cnicos, atravl:s da urgência, de serviço; habitação, ligua potlivcl, educação c outros, de
ACARESC, que, agora, cstli sendo incorporada pela EMBRAPA, c modo geral sem a pronta c ncccssliria resposta.
1:: a nossa SUAestilo!
i
o ntlmcro de tl:cnicos, no meu Estado, é ainda reduzido perante a
necessidade da agropcculiria catarlncnsc,
O Sr, Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um
A rcgino do Sul de Santa Catarina, a que estou a me referir,
teve, até 2Ó unos passados, uma agricultura que proporcionava aos aparte?
Mossos camponeses uma renda que lhes propiciava um bcm-estar
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço, com
onutcrial c espiritual, pelo menos, razolivel.
prazer, o nobre Senador Agenor Maria.

-117O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- A reivindicação de Santa Abastecimento .na capital de Santa Catarina, além de justa é
Catarina; de possuir a sua CEASA, é não só justa como oportuna,. eportuna. Muito obrigado.
As Centrais de Abastecimento espalhadas pelas capitais do Pals de·
· . OSR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB ;_ SC)-' Eu é que agradeço
viam, sim, vender dirctamente.ao. consumidor, .Em Brasllia, vemos
a
v;
Ex•·
que u CEASA vende tão-somente a comerciante; ao. consúmidor se
· l~discutivclmcnte, as Centrais de Abastecimento sao componenprolbc a col)lpra de seus produtos, levando,o a adquiri-los·.a preços
majorados;dc 100 c 200%, no comércio varejista. O interesse do tes. magnlficos para a grande estrutura de comercialização que se
consumioor.devia ser preservado; não.sc justificando que a CEASA deseja para este Pais.
Entretanto, o Governo Federal ainda· não entendendo que: o
venda unicamente àqueles que tenham cartão de comerciante. Apro·
vcito u oportunidade para registrar no discurso de V, Ex• está ~ii desenvolvimento. da agricultura que facilitará o fortalecimento do
gcstilo, de que as.,CEASAS deveriam .vender ilirctamente à co'nsumi· poder aquisitivo de. pelo menos .40% ·dos brasileiros c, .por. via de
dor c a.coinercininé, pois nilo tem sentido privar~sc 'o consumidor de conseqUência; :o desenvolvimento ·do mercado interno, não ,drena
uma fonte de abustecimênto de gêneios alirnentlcios·. mais econó- para esse importante sctor os recursos nccessúrios;:Prcfcrc construir
mica, a exemplo dó qué vem aco'nteccndo 'cm .Bràsilia. Muito obra~. faraónicas, como a Transamazónica, .a .-Pcrimctral Norte,
orçados cm· quase I trilhilo de cruzeiros, para os seus 900 km;
o~rigado a V. Ex•
··
a Rodovia Pan-Amcricana, a ponte Rio-Nitcrói c permitindo no
. ó',sR.:EVEIIÁ~IO VÍEIRA (MDB _:; sq...:.sou grato pelo Estado de São Paulo fazer empréstimo pura construir u Rodovia dos
aparte. de V. 'Ex• c concordo' que us Centrais 'de Abastêcimento Imigramos, com 54 km, mas. custando 4bilhõcs c 300 milhões de
.
. : ,_
_ ·. .·
,
poderiam desenvolver, simultaneamente, ó atendimento. do ataca- c~uzciros;_ . . .,. :·: ·:
Se o Governo olhasse as prioridades deste Pais, se o Governo
dista c do consumidor.
.
..
.
Merece nàssos aplausos a feliz iniciativa do Governo Federal de désse. apoio 'à.' agricultura brasileira, tcrlamos possibilidades de
implantar as Centrais de . Abástecimcnto · nos grandes centros aumentar o poder de compra rio mercado interno; de dar máioi
populacionais do Brasil, principalmente nas capitais. uma medida desenvolvimento no parque fabril brasileiro, c um melhor bem-estar
aos ?rasilciros. .
. ..
. .
.
.. . , .. , .
·
correta, certa, más que 'se vem desenvolvendo cm' ritmo muito lento.
A
Agricultura
tem
sido
esquecida
ao
longo
dos
anos,
neste
Pais,
. 'A'promcssa'fcita háalguns anos da.construÇão da Central de
Abastecimento em .Santa Catarina,' até hoje, não se concretizou, c por isto que rtzcmos esta abordagem, de um problema numa 6rcu
Anuncia-se que está sendo elaborado o projeto, que medidas estão de Santa Catarina, sugerindo no Governo Federal que, num trabalho
sendo tomadas, mas os catarinenscs vêem o. tempo passar c a obra sintonizado, com o· Governo· Estadual, desenvolva um projeto
não i: iniciada ..:Rcccntemcntc, foi inaugurada a grande Central de hortifrutigranjciro no meu Estado.
Era a sugestão que tínhamos a oferecer, Sr. Presidente (Muito·;
Abastecimento, cm Curitiba, ~om a presença· do Senhor Presidente
bem!
Palmas.)
·
da República; Porto Alegre já tem' a sua CEASA há quatro anos, c
esperamos que Santa Catarina seja também contemplada, o que
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Concedo a palavra
poderá scrum.cstíniulo maior ao nosso agric'ultor, aquclcqucali rcsi·
ao
nobre
Senador Roberto Saturnino; (Pausa.) ·
de, que é proprietário do minifúndio, no sentido de ampliar a produS.' Ex• nílo cstâ presente.
ção .de hortifrutigranjeiros, que lhe pode proporcionar um rendi·
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgllío :nvora. (Pausa.)
mento razoável, pelo menos.
·
s;
Ex• nilo cstâ presente,
. O Sul de Santa Catarina é uma das regiões que precisam, com
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.
urgência, do amparo do Estado. O Governo Federal c o Governo
Estadual, através dos seus órgãos técnicos,. deveriam reqricntar os
·. O SR. BENEDITO.FERREIRA (ARENA- GO; Pronuncia o
nossos agricultores naquela faixa, no sentido de desenvolverem projc,
tos. hortifrutigranjciros, o que lhes possibilitaria suprir os centros seguinte discurso.),.... Sr; Presidente, Srs. Senadores:
Shakespeare, que: nilo é um autor muito citado, põe na· boca
industrializados do meu Estado, do Paranli e do próprio Rio Grande·
do Sul, particularmente a grande Portà Alegre. Evitar-seia, ainda, o profética_ de Marco António a célebré invectiva:
transporte desses produtos de. São ·Paulo para· o. Extrenio-Sul do
,','0 bem que o Homem faz permanece com ele para sem•
Brasil. Nilo tem sentido, por exemplo, o envio de chuchu, alface, reprc; o mal, é enterrado com seus ossos." (ln Julius Caesar,
polho, de Silo Paulo pura o Extremo-Sul, quando dispomos de terras'
ato I, 1.)
· ·
abundantes, de um trabalhador dedicado, do 'nosso sofrido' cam- • o •
ponês, que tem 'condições de produzir. O que lhe faltá i: orientação,
. O Brasil também tem '_seus, Brutus, seus Césàrcs e ...:. .por que
um puro técnico; principalmente na comercialização ....: cxatamcnte o
não?- seus profetas. Porque o. tempo de profecia ainda nilo acãbou,
calcanhar dcAquilcs 'do agricultor brasileiro. ·
Amós c lsalas - para os não afeitos à leitura dos livros sagrados,
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)·- Concede V. Ex• mais um como cu sou, têm· uma atualidadc que espanta. Hoje, como ontem,
apurte1·
:·
·
há o privilégio c o privilegiado. E como o modelo é binário: - o pas·
sado-prá·trús
c a benesse. ·
O SR: EVÊUSIO .VIEIRA (MDB - SC) - Com muito
prazer. ·
As vhlvas c os ófilos de hoje,-Sr. Presidente, tamoem devem· ter
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Diz V, Ex• ,muito bem, seus corifeus, esses que nilo ficam aferrados ·ao cultor passadologista·
que a CEASA deverá ser o pólo de desenvolvimento entre produtor das coisas feitas, mas trazem a novidade ·de vida que é a própria deli·
·
• consumidor, porque o pequeno produtor, o minifundiário, saben- niçilo aliterada de Evangelho.
Tudo isto, Sr. Presidente c Srs. Membros desta Casa, Casa das
do que a Central de Abastecimento existe, poderá ali colocar
diretnmcntc a sua produção, evitando .o especulador c o intermediá- Naturalidades, vem a propósito de uma criaçilo moderna c modcrrio, que se locupletnm com o produto do seu trabalho; por sua vez, o nizantc, que devemos ao csplrito apostólico c ao fervor mesmo reli-·
consumidor, explorado nus quitandas, nos supermercados, terá gioso com que o eminente Presidente da República; Gcncral-dc-Exér;
tumbi:m acesso às suas depc~dêncins paru fazer us suus compras, As cito Ernesto Gclscl vem conduzindo a nau do Estado.
CEASAS podem resolver o grundc problema da comerciulizaçno dos
Trata-se do SENAR- Serviço Nacional de Formuçilo ncnicoprodutos, principalmente porque não visam lucros, defendendo uo Prolissional Rural, o SENA! dos pobres sem-terra, os joõcs-nin··
mesmo tempo o produtor c o consumidor. Parabcnlzo·me com guém deste sofrido Brasil, emigrada da doce vida urbana,· para os
V. l>x• pelo feliz pronunciamento com que brinda o Senado dn Ke· confins ocidentais de minha terra. Com licença do eminente colega
públicu, A reivindicação de V, Ex•, de uma Central de Jcssé Pinto Freire, nem ao menos p:ctcndc ser o SENAR o que ocor•

e

·-I 18recom o SENEC, que dispõe dos generosos recursos de toda a comu·
nidade de produ~üo.
Nilo pretende o SENA R dar-se ao luxo de construir às margens
da represa de Guarapiranga uma "ducha" (datcha) para os rcquin·
tados fins-de-semana da "bcm-paga" classe comerciAria da rcquin·.
tada Silo Paulo. Nem dispor de restaurantes, clubes c outras cria~õcs
pequeno-burguesas com que o SENAI "brinda" seus clientes clientes, cu disse, c nu-proprictllrios- da aristocracia do sctor sccun·
dário.
.Para que nilo se venham a opor, fatalmente os white"collan aos
blue collara - o que seria altm de odioso - sumamente indcacjãvcl
para a Paz Social que Roberto Simonscn (parente longe do atual
lllinistro da Fazenda) c Brasilio Machado Neto ·pretenderam
conquistar, o SENAR scrã do campo,- para· o campo c, por qucstiio
de consistência ideológica, travarA no campo súa.grandc batalha de
renovação do Roceiro brasileiro.
Pois bem, Srs. Senadores, um órgilo qucjãvcm tardc,'ci cjuc, apc·
sar disso, vem certo - como o macaco de Haroldo Barbosa - está
sendo obstacularizado, .na prAtica, ·pelos sctorcs qúê se· dizem mais·
n~odemos da Ãrca urbana instalada no Poder, ao lado do eminente
filho de emigrantes rurais que nimiamente dirige· os destinos da
P<!tria comum.
·
· ·
, Hã dois meses, remanesce com o DASP - o todo-poderoso
Departamento Administrativo do Pessoal(civil c militar) a sorte dos
humildes pArias da.socicdadé de todos os palscs- o amansàdor da
111alâria c de tantas outras cndcmias.
E por quê? Nilo falou o Presidente Gciscl; com tanta ênfase na
esperança. que ele, como cidadão c, sobre tudo,' como o mais alto
llrbitro da sociedade brasileira cm transformação c mudança, dcpo·
situvn no recém-nascido SENAR? Não veio o eminente compn·
nbciru da alta cxccutiva.dc meu Partido profetizar, aqui nesta Casa
do Congresso, o surgimento de uma sociedade nova, no campo,
nascida das cinzas de um tempo de odiosas discriminações c de baro·
natos feudais, cm decadência?
O SENA R pretende reincorporar - se é que em 'algum tempo
na sociedade brasileira eles jll estiveram incorporados, na ordem
unida que nos cabe clarinar- uma legião imensa de IS milhões de
brasileiros, hoje - com o surgimento da tecnologia c da socieade
afluente- uo processo produtivo,
·
Nilo seria cu, homem apenas calejado nas milos de trabalhador
que iria deitar falaçilo para os que têm, isto sim, calejado o "coco",
com tantas bolaçi5cs intelectuais, Traria porém o testemunho de
quem se fez por si próprio, arrostando todas as discriminações que o
Estudo Urbano impôs, quando alijou a antiga ·aristocracia rural do·
comando do processo histórico brasileiro, E este testemunho, Sr,
Presidente c Senhores Senadores, vale nesta hora cm que prctcn·
demos que os burocratas tilo_ condenados por Max Weber_ venham a
prevalecer, contra os que, profcticamentc,-chcgam até às lágrimas,
:quando se debruçam, de modo cristão e objetivo, sobre a sorte da
Iroça c d os roce1ros.
'
·
Não podemos admitir que o ilustre Dirctor do rcctm-criado
SENAR tique nas mi'los com um ser abortivo; por causa de certos
setores da chamada modernização administrativa que, fincando os
quadris num cediço Decreto-Lei n• 200, nilo olhe u· noresta onde
SLlUS magras árvores já não dilo mais sombra.
'
"'Este é um Pais que vai para a frente" - o Presidenie Geisel
acredita. Parece-me, porém, que outros sctorcs c subsistemas nilo
têm tanta fê." O que seria perdoável, porque, segundo o Evangelho,
nilo se crê, se nüo houver a profecia,
O que, porém, nilo poderemos tolerar é se houver "vendilhões
do templo" na História. O que nilo podemos tolcrar.t se a falsa aris·
ll>cracia rural ln extremis ainda tiver forças para armar a pena do
burocrata- "o poder do burocrata", jll dizia eminente mestra de
Administração de Recursos Humanos, "estll nu ponta de sua pena"
-contra a ressurreição, após monumental Sexta-Feira de agoniadllngropecuária brasileira.
.

Um dos profetas do Antigo Testamento - Isaías, se não me
falha a memória - dizia:
·
"Ai de vós que defraudai& os órfãos c as viúvas ..."·
c continua com uma série de imprceaçõcs, cm que era fl:rtil a mente
agoniada c angustiada dos profetas maiores.
Sr. Presidente, Senador Magalhães Pinto,
· · Aprendi a beber na fonte de mais pura inspiraÇão que t o ideário de sua vida públi~a .que é dever do Estado; proteger os l'racos. (Os
fortes. c ricos, o sabemos, já têm Deus, como também o têm os po·
bres, mas eles têm o dinheiro por eles)... ·,_ · . · · · . '
' Pass~da é a hora, Sr. Presidente, de ·C:otócarmoá.úm basta no
mais'quc dcsuinano.trataménto quê temos dispensado ao nosso rocei·
ro. Pass~~a'éabora, Sr. Pr~idcntc, porcjuc;:em ve.rd~dc, quando cm .
1975, ncssa,avalancha extraordinária de conquistas c' de desenvolvi·
mcnto que vimos assinalando cm nosso Pais, quando propiciamos
,aos jovens do Brasil; cm termos de inatrlculàs,·cm . oportunidadc de
aprendizado, 15.958.000, no ensino de Primeiro Grau; 8.759.000, no
nlvel do Segundo Gruu e 1.137.000· no nível' dá Terceiro· Grau àu
Superior, para a zona 'rural; aindà as~inaladci n.Stc 'mesmo ano,
menos 16,000. matriculas cm.CiênciasAgrárias.no Nlvcl Superior, i:
pouco 'mais de 6,900. matrtculiÍs ·no Ensino Agilcola; :nos' Primeiro e
Segundo Graus. .
. ·: - · . · : · ·
·· · , ·. .
"Nilo frustre, pois, o DÀSP, com 'delongas 'ou moditicaçÍic~, a
idéia inicial, por ser a mesma, inegavelmente, o mais sério cjusto pas·
so na caminhada longa que ainda temos que percorrer para justiçar a
nossa gente do campo que, estóic.a c pacientemente; 'vem aguardando
por tantos c tantos anos. . · . . ·.
.
. · . ·
Era·o que tinha a dizer, Sr. P~csidcntc,(Muitobcml Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra,
para uma breve comunicação, ao nobre Senador José Sarney.
O SR. JOS2 SARNEY (ARENA.,.- MA. Para uma Comunica·
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Transcorreu,. a 25 de julho passado, quando estllvamos cm
recesso, o tO• aniversário da tragédia do aeroporto de Recife, cm que
morreu, vítima da paixão terrorista, um dos maiores valores
intelectuais do Nordeste, um homem extraordinllrio e. um grande
brasileiro, Edson R~gis,
,
A Imprensa,' n Politica,. a Administração c as Letras de
Pernambuco vêm de prestar, na lembrança desse aé:ontecimento terrl·
vel, as grandes. homenagens póstumas que ·Pernambuco inuito
naturahnente devia àquele moço idealista c lutador, cuja vida foi .
uma trajetória brilhante burrada poi uma tragi:diil bruÍai,'Jornais,
revistas, associações de classe, escritores, 'enfim, a comunidade.
pernambucana, interpretando os. sentimentos do· Pais, recordou a
vida, a obra, a personalidade de Edson Regis.
Ele foi um homem da minha geração, sobretudo, da gcrai;ilo
conhecida como a do's "intelectuais de .1945", foi meu amigo e meu
companheiro, lutador, como cu mesmo, dos·mais purós e dos m'ais
alevantados ideais.
·
··
· ·
·
A poesia estava cm seu sangue, como cm suus.atiiudes estava o
amor à causa públic1i.
.
O gosto do trabalho pelo seu povo e pela sua terra foi uma
constante nu sua caminhada pela vida. Nele, em Edson Regis, o
homem público e o poeta coexistiam indissoluvelmente, um
animando o outro, umbos servindo a Pernambuco c uo Brasil.
Estudante de Direito, bacharel logo depois, o Jornalismo lhe foi
como um destino natural, Repórter agudo e correto, contando o fato
sem destorcê-lo; cronista literário servido de cultura invejável,
prestou inestimllvcl colaboru~i\o às coisas do espírito; comentarista
politico vivendo o din·a-dia dos acontecimentos du sua Provlncia e
do seu Pais, atualizudo em mut~riu de Ciência Politica, marcou com
sua prescn~a o ambiente cm que se agitava c vivia. Sempre, poróm,
encontrando tempo pura a poesia, que lhe brotava serena, vivida c
vibrante, expressão de seus sonhos c instrumento de sua aflrmaçi\o
interior.
Sua presença nu Imprensa do Recife, marcante c lúcida,
combativa e justa, rendeu-lho n aoreço c a consideruçi\o de todn a
~ão. Sem

i
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o Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais;
·
A Politica, muito naturalmente, seria o caminho próximo.
Paulo Guerra - cuja presença honra o Senado Federal chegado ao Governo de. Pernambuco, convocou Edson Rcgis,
entrcgando·lhe a ·Chefia da· sua Casa Civil, num· gesto largo de
estudista. ·E, mais tarde, ainda lhe confiaria uma das funções, mais
dificeis do· Estado- a Secretaria da Administração, onde o jovem
pocta·Sccrctário reafirmou todos os seus mereCimentos.
.Dir-sc-ia,. cntilo, que ao. moço, administrador c ao ·escritor
estuvum abertas .us pqrtas .de uma brilhantfssima carreira pública.
Tudo, rigorosamente tudo, parecia garantir esse destino.
·
Mas à fatalidade, que nunca antecipa horu ou .local de ucontc~
cer, colheu em pleno vão o trovador que antes cantara:
"Eni cudapraçu dc:i mundo
hã um pocta·scntindo ..."
. Edso~ Regis: colhido pela tragédia brutal, calou pura sem pré.
, Hoje e ngóra, quando. a·lmprcnsu dei Recife rccorda·o moço
pernamb'ucàno,' dez anos depois da suà niortc, evoco o ·seu nome,
perante o Seriado, nà sua memória, louvando a inteligência c a glória
bem· como, mostrando e condenando aquele ato de violência, uma
nódoa nu História do Brasil. (Muito beni!) ·
,. , , . , .

.
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· O SR; PRESIDENTE (Ma~alhi!cs Pinto) ...:... Finda a horá do
Expediente, pass~-sc à.
.:'' ·
,· .
·.
.
.·

. ORDEM DO DIA
Estilo presentes,. apenas, 32 Srs; Senadores, nilo havendo
quorum para deliberação;·
· :.. Ficam, portanto; adiadas para a próxima sessão as matérias
constantes dos itens I, 2 e 3, da Ordem do.Diu; que estão em fase de
votação, . ·
· '

.SÍio os segui~t~s os lt~ns que têm suà votação adiada:
-1-

.

Votação, em turno .Ínico, do Requerimento~. 326, de 1976,do
Senhor Scnudof'Lourivul Baptistu,·solicitándo a transcrição, nos
Anuis do Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro João
Paulo dos Reis Vclloso, em Frankfurt, Aleninnhà. Ocidental, em 23
de julho de 1976.
.\~'l-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 328, de 1976, do
Senhor Senador Mauro ·Benevides, solicitando a transcrição, nos
Anuis do Senlldo Federal,de editorial do jornal Tribuna do Ceará, de
3 de junho de 1976, sob o titulo "Congresso de Advogados".

-3Votaçilo, em turno único, do Requerimento n• ·340, ·de I976,,do
Senhor Senador Itamar Franco, solicitando urgência, nos termos do
art. 371, aUnea c do· Regimento, pura o Projeto de Lei do Senado
n• 40, de 1976, do: senhor Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre o Processo oe Fiscalização, pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Fcdcrul, dos'Atos do Poder Executivo e os da Administração
lndircta. ·
O PRESIDENTE (Mugulhiles Pinto) -Item 4:
PROJETO
DE LEI DO SENADO
.
. N• .32, DE 1972
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
n• ISO, de 1975.)
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar du
constitucionnlidade, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 32, de I972, do Senhor Scnudor Frunco Montoro, que dctcrmlnn que todos os
bcncliclos concedidos pelo lN PS scjnm reajustados em pro-

porçilo ao saldrio minimo vigente na data de seu inicio, cli·
minando dcsiguuldadc de critérios, tendo
PARECER, sob n• 310, de 1976, da Comissão:·
- de Constltulçio e 'Justiça, pela inconstitucionalidartc,
com voto vencido do Senhor Senador Dirceu Cardoso;
Em discussão, (Pausa.)
.
,
Nilo havendo quem queira usá r da palavra, declaro-a encerrada.
Por falta de quorum, fica sua votação adiada, o mesmo ocorrendo com o item n• s da pauta, que tramita cm conjunto com esta
matéria.
·
o seguinte o ite") sda pauta:

e

PROJETO DE
LEI DO SENADO N• 150, DE 1975
.
'

, • (Tramitando em conjunto com ÓProj~to d~ Lei do Senado
n• 32, de 1972.)
· ·
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento ln·
terno), do ,projeto de Lei do Senado n• ISO, de 1975, do Se·
nhor Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre reajustamento de bi:ncliciós concedidos antes de 21 de novembro de 1966
e em mànutcnção pelo JNPS, tendo .
,; .
PARECER, sob n• 311; de 1976, da Comissão:
,;_ de· Constltulliio e Justiça;' pela inconstitucionalidade,
com voto vencido do Senhor. Senador Dirceu Cardoso.
O. SR. PRESIDÉNTE (Magalhães Pinto) - Está esgotada à
matérhl constante dà Ordem do Dia.
· · · ·
'
.Há orai:làrcs inscritos.
Concedo a pala via ao nobre Seri~dor PauÍo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB '-RS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um grande jornal brasileiro, de muitas lutas c grandes serviços à
República, à democracia e no Pais divulgou, faz dias; um amplo lc·
vantamento, ainda assim·confcssadumcntc incompleto, do que vem
ocorrcndo'cm.ccrtos sctores da Administração Pública. Nilo se limitou, aliâs, ao plano federal;. também relacionou alguns fatos que
dizem respeito à administração de certos Estados.
·
· A divulgação dcssesfatos;j:l pela miturcza deles, já pelo órgão.
que os divulgou, O. Estado de S•. Paulo, a divulgação desses fntos
causou, · como nilo poderia · deixar de ·causar, uma . profunda
repe1·cussão;

'

.

· Resumindo tudo. quanto foi publicado, poder-se·ia dizer que é
um painel de sctorcs da administiaçilo brasileira.
Poder·SC·d dizer que, aqui ou ali, há imprecisões ou incxatidõcs.
O próprio jornal, no introito da· primeira publicação admite isto. E
cxplicu'quc isso é tanto mais passivei quanto nilo foi fácil obter aqueles dados e muitos eram os sctorcs que se encasulavam, ,à vista das
induguçõesjornal!sticus: Mas, no seu conjunto, tenho para mim que
os fatos silo .verdadeiros: E esta é a impressão generalizada; c mais
udinntc terei ocasião de dizer o porquê de minha convicçilo. '
Nilo ·vou ler, Sr. Presidente, tudo' quanto foi publicado. Seria
umu· leitura por demais extensa e demorada c o meu interesse nesta
tarde é fuzcr algumas apreciações das muitas que podem' ser feitas cm
torno do fulo, c dele tirar algumas conclusões, De. modo que me
dispenso de fazer a leitura c, aludindo à publicação, dou-a como lida,
com bnsc na qual vou fazer os meus comentários, vou extrair as mi·
nhns conclusões.
Mas, de tudo quanto foi publicado se pode dizer que os vicios
npontndos silo de vulto e, a meu juizo, nilo encontram precedentes
nos anais da administração brasileira. Os vicias contra!dos pelo cs.'
tnmcnto superior da burocracia estatal deitam raizes fundas que se
estendem aos funcionários do segundo c até do terceiro escalão. da
udministruçilo pública .. E nilo se trata mais du ocupuçilo indevida de
moradias suntuosas junto uo Lago do Purunoá por Sccrctdrlos•
Oeruis c Assessores de menor qualificação. Segundo uma pesquisa
rcallzudu ln situ pela reportagem desse jornal os privilégios auferidos
por essa aristocracia Incluem aviões executivos, cartões de crédito.

-120contus ubcrtus cm supermercados, passagens, diárias, participação
nos lucros de empresas estatais com balanço positivo ou negativo,
sem esquecer regalias menores como a franquia, paga pelo:Governo,
de serviços de buffct pura as recepções mundanas, que se tornaram
um hábito quase diário da sede dessa Rcpablica em vi~ de desenvolvi·
menta,

.,

,

A primeira das observações que me ocorre fazer, .Sr: Presidente
c Srs. Senadores, í:'esta: u situação agora desvendada iios olhos da.
Nação, ainda que dela não fosse por inteiro ignorado:- porque mes·
mo nesta Casa já havia sido' Óbjeto de mais de uma intervenção por
parte de muis de um dos seus ilustres membros,- a· situação àgora
desvendada, pode-se dizer, sem medo de errar, não 'se constituiu 'hoje.
c nem se formou cm um dia; ela germinou,'prospcrou, consolidou-se
cm ulgum tempo. Mas, ·parece que não há risco· de cometer erro
substunciul se se ncrcsccntur' que tu I situação germinou, prosperou •
consolidou-se cxutnmcnte nu medida em que o PÓdcr Executivo se
transformava no ·poder dos'· Poderes c amesquinhados eram as
ntribuiçõcs, o funcionamento e a independência do Poder Legisluti·
vo.
·Creio que não erro cm fazer estc.rcgistro. E isto .vem mostrar
que não é impunemente que se maltrata o Poder Legislativo que,
com todus ns dcncii:ncius que tiver, cumpre funçõcs.quc nenhum ou·
tro poder podc·cumprir. Do Legislativo, o que se pode dizer é que ele
não fuz tudo o que deve ou que leria ideal que nzcsse, mas hú tarefas
que só ele realmente exerce,
Não estou interessudo, nestu ultura, Sr. Presidente, Srs. Senado·
reS, em descer nos.pormerlorcs ou cm csgotUr u análise dos fatos, a,

meu juizo escandulosos, que tamanha repercussão tiveram na opi·
nião públicu, Mas, quero observar, também com base em elementos
que coilsidcro. idôncos, que essa situação veio num crescendo, e num
crescendo tão urrojudo que não cessou de crescer; e esse aspecto me
parece de sumu gruvidudc. Não cessou de crescer nem mesmo
quando o Governo tomou u iniciativa de udotar determinadas
providêncius. Mus, este será um nssunto a ser analisado um pouco
mais adiante, O registro que ~soru queria fazer era o caráter, - não
vou dizer evolutivo, porque acho que não diria bem: entendo que me·
lhor diria o carlotcr germinativo - dos abuseis, que não começaram
ugom.

Creio, Sr. Presidente, que de todo o reluto publicado - c ele
envolve desde Ministros de Estado até servidores de empresas pabli·
cus -

é preciso distinguir us cutegorias porque, conforme elas, o

aspecto lesai udquirc colorido peculinr. O caso comporta, por isso
mesmo, a meu jufzo, a apreciação de comportamentos de Ministros
de Estado, de nltos funcionários dos ministérios, de diretorcs de
empresas pablicus, nutarquias ou sociedades de economia mista e,
por nm, de servidores destns cntidndes.
.
Sr. Presidente, hío, nesta ·Casa, ·vários Senadores que foram
Ministros de Estudo, Se não. estou· em erro, o mais antigo é o Sena·
dor Gustavo Capunemu, que foi Ministro longos unos, e em períodos
dispures, cm tempos de normnlidudc constitucional e cm tempos de
ditudurn. Creio que niio precisurin perguntar a S. Ex•. se nesta Casa
ou neste plcníorio estivesse, se algum dia, no seu longo periodo de
Ministro teve algum serviçnl custcudo pelo erlorio pablico, ou se u
alimentução consumida nu sua cusu cru pugn pelo orçamento pablico.
Se seguirmos n ordem de sucessão dns Presidências, suponho
que o lugur, ngorn, scrin do Senndor Comete Pinheiro: depois, do
Senador Amurul Peixoto, c, após, dos Senadores Virgllio Távora e
Franco Montoro, puno ncurmos num pcriodo que guarde alguma dis·
tímciu dos dius utuuis.
Nenhum Ministro de Estudo sozuvn do tratamento que passou
•u go;,.ur, ni\o sei quundo, nüo sei em que momento, mus, poNitivumen·

te, no Governo Cnstello Brnnco tal prloticn não se instalara, ainda.
Estumos ussim, dinntc de um fulo relutivumenlc novo mas de
desenvolvimento e de progressão ncclerudu.
~evidente, Sr, Presidente, que u mudança da Capital veio u cnse·
jur umn série de providêncins,,,
O Sr. José Surncy (ARENA - MA) - Permite V, Ex• um
npnrtc'l

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)-.,. inusitadas nu
administração c que podem ser, mais ou menos louvadas. mas que
não constituem, não connsurum, nem diretu nem remotamente, o
abuso que depois veio a imperar. Gostaria que os eminentes Senado:
res me permitissem estender um.pouco o meu ruciocinio antes de ser
interrompido pelos apartes, que desde logo declaro me serão. honro·
:sos, mas não gostaria de fazer. isto logo quando o primeiro_ é: solicita·
do. De modo que, com esta explicação aos demais Senadores, ouço
com o prazer de sempre o nobre Senador José Sarney,. ·
.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA) - Queria, apenas, que.
V, :E~\ não cometesse u injustiça de dentro da linha· do raciocinio de
V. Ex•;·excluir•dois colegas ·nossos.que estão aqui no.•Pienário,. os
Senadores JurbusPussarinho c Magalhães Pinto, que,'quundo minis·
tros, também não tiveram as regalias da mordomia:. Essa a rctinca·
ção que cu queria fazer.
.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Já havia declara·
do que o aparte do nobre Senador seria honroso e a mim, particular•
mente, Ógradúvel. Tive o cuidudo.dc remontar um pouco rio'iempo
para deixar os antecedentes um pouco distantes, níus jú que V.Ex•
me interrompeu com esse subsidio,' só tenho palavras de agradecimentos à sua intervenÇão.'
·
·
...
. O upurte do. nobre ·Senador pelo' MâritnhÍio,' vem,' apenas,
enriquecer e completar u exposição que vinha 'r.izendo, 'no sentido
, meramente descritivo; . · · . . ,.. · ·. ,: ···
:.. ;.
Pois bem, Sr.' Presidente, o ·rato é que se assim,eru ·uté.ontem,
como, com a rapidez que se operou, como se fosse uma espécie de ler·
ru arrasada, se instalou tão rápida c tão profusamente esta prática? A
mim supreende-me, pura mim é motivo de interrogação como isso se
operou, Pura o fato·tcnho a minha interpretação: é. o' amplo, o
irrestrito poder eu inexorável irresponsabilidade deste regime.· . :...
Como se vcrincu, nilo era sem propósito que o jornalista Carlos
Castelo Branco - sabidamcntc um.dos homens.de imprensa mais
bem Informados c mais cxntos c lúcidos nas suas formulações'- não
cru sem propósito, repito, que esse jornalista, hã dois dias; num arli·,
go, como de costume esplêndido, fala vá na "crescente e alarmante
concessão de privilégios à alta burocracia estatal". Aludia nos mem·
bras desta "nova classe, que no poder se substituiu aos polfticos, anli·
·i;umente também acusados .de .transformarem prerrogativas cm
pri•ilégios", e observava que sob o atual Governo, "a soma de
privilégios adquiriu conotações de escândalo": ·quem o diz é um dos
jornalistas que conhece, sem exagero e sem lisonja, as entranhas da
política c da administração brasileiras, nos altimos anos. Esta obser·
vução é do consagrado colunista; c continua cm seu urtigo com este
registro:
, Sob o Governo Geisel, a soma 'di: privilêgios' cresceu
mas como cresceu também a margem de libérdadc de im·
prensa foi passivei a dcnancia de. uma prática que ameaçava
exigir uma "nova classe" dirigente supcrposta à próprià Presidência da Repablica, Antes dele, porém, cabe assinalar que
se construfram novas dachas na Pcnfnsula de Ministros c
nem sempre para Ministros, Uma delas, das antigas, sobrou
pura u Presidência da Câmara, O Presidente do Senado, que
tentou comprar uma para sua instalação, tcvé o oferecimento
de umu.casa suntuosa construfda fora. da. Penlnsula .para o
Presidente do Banco do Brasil. O Ministro da Fazenda, insa·
tisfcito com a casa que lhe 'coube no sctor ministerial, ncou
com u casa do Sr; Nestor Josi, mas terminou aborrecido com
o palacete, inclusive, dizem, porque sua piscina tem a cs·
trunha forma de um jota, O Ministro comprou outra casa
pura residência ministerial, devolveu a residência ao
Presidente do Banco, mas este por sua vez jll havia se ins·
taludo cm outra ducha e ficou indeciso,"
E mais coisa diz jornalista Castelo Branco,
Aliás, u propósito 'Ciissó, um aos nossos .eminentes colegas,
nome que sempre declino comrcspcito c simpatia, o nobre Senador
pelas Alagoas, Sr. Luiz Cavalcante, trouxe no Senado a nolfciu c in·
dugou, então, uccrcn de sua exutidão. ·

o
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Pelo que pude apurar, Sr. Presidente,- c se cm erro estiver rcccciai, fiz referência a um ~aso; porque o diflcil é cxatamcntc 'referir bcrci a correçi!o; nilo vou dizer que com prazer, mas com o espirita·
u_m, quando s~o ta~ tos. Quero fugir, na medida do passivei; áo cm pi· . devido com que se recebe uma corrcçi!o procedente c·digo que 'nilo
rtsmo da anâhsc,_ ttrando: desta intervenção o carâtcr fragmentário por prazcr'porquc nilo erro por prazer' c ni!o pretendo errar, ...;,·aó
que ela pudesse ter. M~s, not?, :-.trago a colação como uma espécie .. que sei, até onde pude apurar; aqui começa o que se poderia chamar
ded_ocu~cnt.o 7, o r~gtstrofctto,p?r.Cas_tcio Branco.
.
..
. a disciplina desta matéria; o que importa dizer, Sr; Presidente; que 0 ·
Ele falou ~a.hbcrdade, de ,t"!prc~sa. _Aqui ~csidc: um outro . que até cnti!o scfcz·foi'ao absoluto: ürbltrio da' Adininistraçilà que;
ponto,, ~r. Pr~stdcntc, qu~. me parece· ~c cxccpctonal -rcic~lincia. entretanto, cm matéria de despesa pOblica,'nilo'tcm-arbltrio aiguni;
Assumma. o rts~o,. tranqUdamcntc, ~· dtzcr ~m pleonasmo, mos- . porque toda a'sua discriçilo,cstA lh;litada pela lei, Toda! Nilo preciso
trando·m•. lnsattsfctto ~om o cxccpctonal ~ amda: ~ditando ao vo- . lembra; textos ~o Scnad~; textos lcg~is, ncm):ircciso dizer_cni qué leis ·
câbuiolmats-algumacotsa.Rcaimcntc,nllo·foraahbcrdadc·dcim: elesscmscrcm. :·..· ···.'·· ··•·
·.··.' · '· .
,__ ,._,.,..
prensa que começou a haver .neste Governo, c estas coisas pcrmanc·
.. · · ·
ccriam secretas, pelo menos sigilosas, Nilo poderiam .ter sido trazidas
Volt~, portant~, a dizer.-c V. Ex• logo vài sentir. a importância
ao conhc~imcnto,da.Naçiloda.~orma porque 0 foram, c como foram. desse rcgistro,_pa_ra·o qualpcç? a atenção:- que aci' qué sei, ao. que
E seguramente a_corrcçilo nilo'sc poderia fazer, ,;·nilo seria feita, De . pu~c apur~r;aqut,_ncstc ato; neste prcccito,-sc.cncontrarja ·a raiz que .
.modo quc;nilo,t~nho _scnllo palavras de louvor, outra vez,' para 8 li: tcrta passado a· disciplinar a matéria, que até'cntllo nilo encontrava
· bertaçi!o da imprensa. Porque a censura à imprensa era ilegal, como disciplina nenhuma;' · · ·
· · '·
seria ilegal hoje, ni!o'inc sinto i:om'o dircito'dc elogiar a'autoridadc · Voú'saltár;Sr/Prcsidcritc, pclodocumcntó'n• 2; vou 'saltar pelo'
. qu~ ~fastou, a ccns_11r~.'à imprensa·, porque, a:mcu_julzo, cumpriu uin documento n• 3 c vou parar no documento n• 4, dessa publicação de
. dever estrito c elementar, mas registro' ofato parafcstcjar jâ agora 0 O Globo;_Dcpo_l~. voltarei aos•documcntos que: agora deixo à:mar-.
acerto da sua dcéisiio'cm 'cúmprir alei,'• para salientar ticncflclos 8°!'1· Mas;·por um mo~ivo de ordem lógica, passo para o documento.
·
· ' · · • ·· ·' ·
rcais:quc i:sta liberdade déimprcitsa··é:càpaz 'de produzir· no Pais. n• 4 ·
· ' · ·· · "
Nilo duvidafia;•sc me:dissesscm;•jll tcr'chcgadÔ alguéin nas imc·
·.):o Aviso C:ir~~lar (R~sc~ado) n• 683, de I• de agosto d~ .1975
. diaçõc_s do Presidente da RcpOblica para dizer que a imprcnsà'ihCfcz dirigido, aos .Ministros de Estado. Note-se quc,o decreto a que ante~·
um mal divulgando. esses· fatos: Nilo parlá: cm'd6vida a afirmativa fiz referência é de 29:dcjanciro de 1975, enquanto o Aviso Circular
que me.fossc feita "de que; 'a· essa altura, ni!o faltara'm conselheiros a (Reservado) n• 683 édc 19 de agosto de 1975, . · .
, , ..... ·
dizer 'aó·· Presidente que tem. de restabelecer •8 censura à Imprensa. · . Define o citado. Decreto n• 75.321,. cm seu art. 30, entre outrôs'
Porque •.estas .coisas; Sr.· Presidente, incomodam a muita, gente c "os tipos de residências destinadas a Ministro de Estado,.tipo "A",;
fcrcmmuitosintcrcsscs:
..
.
·, ·. .
.
.... noart.34,determina_que: .. ....
·
.·•
Mas, éstou•.cm.dizcr, aqui c daqui, que o Prcsidcnt~ cstâ
"as despesas de manut~~çllo c conscrvaçil'o das residências'
colhendo os beneficias· da sua décisllo•cmolcvantar a·ccnsurti à 1m·
ministeriais fic:am a cargo do órgllo a que pertencerem."
· prensa;· que ocultava o Brasif dos brasileiros;
.
.
Longe dei fazer-lhe mal, a·lmprcnsa fez-lhe um grande bem; ao
Depois do Decreto n• 73.3Íi, de 29 dcja~eiro de Úl75 ·
este:
. · ·: '
·.
·
...
Governo c ao Pais..
·
.. . · ·.
, ..
'-·.
.. . . Silo· múitos. os aspectos que poderiam icr examinados. Quero ,
'
Aviso~Circular
RESERVADO
n•
683
'
'
ex~minar _um, d~~tri: tantos, _q~c.mc,parcce altamente expressivo ;__
Em I• de agosto de 1975: : ~ · •
já agora eu diria·- de Um estado social: 'Jogo que divulgadas as' DO•
'(Aosmlnlstérloselvlse i SEPLAN).: ·
!leias 'que descortinavam' um pedaÇo da realidade;__ c isto foi acen-- · ScilhorMinisti-ó,~-:-'· -·.
-:--~--~
tuado pelo próprio ..:.:o Estado Íle S. Paulo," surgiu desde Ioga, o ré:~·
.
'
.
Aoéupaçilo
de
imóveis
residenciais
da Unii!o cm Brâ:
gistro· de que• havia -abusos cca·, declaração de que •eles ni!o cràm·
sília, cstâ ieguhlda pclo.Dccrêto n• 75.J21; de 29 dcja~·crro.
ignorados· por-parte do Governo, tanto •assim que o Governo jã
, dc.1975, cüjas normas; se apliéam a todos os órgãos 'ou'
tomara providências no sentido de coibi-los,
. . ·. .•
entidades da 'Administraçllodircta ci indircta; bcni' como às
A anAlise .deste aspecto vai. revelai algo para o que peça. a rcfundações sob supervisão ministerial.
.· .· .
' . · ·
flexilo do Senado.
.· . ·.· · .' .. . ... · · . · .. . ·. •. · .
.2.· Dcfinc:o, citado diploma,' cm' seu Artigo_ 30,' cnÍic: Ôu· ,
". Tenho ém mitos; Sr. Presidente, o jcimal,O Globo, de ontem,
tros, os tipos de residênCias dcstiria<los ti Ministros dc'Está· ·
que cm ·uma' pãghía'àrrola os vários atos,dccrctos, ciréuhircs, avisos :
do (Tipo"A')eaos titulares de ctugos de Dircçi!o'.'Supé·
deliberações góvcrnamcntais relacionados com esta niàtéria; . . · ' . ' ·. ·
rio r. (nlvcis 4 e 3), de grau de repiescntriÇilo· supcri~r:. o'\1 ·
'O prhnciro deles; Sr; Prcsidêntc, fo Decreto n•.75.321, de 29 de
equivalcnté("J:ipo"B"),
. ·· · ·
·. · · • ···<- ·
janeiro de 1975. 'A propósito,'quero "observar umainêxatidi!o....:. e até
3. Artigo 34 do mesmo Decreto. determina qÚc,as despe·
'mais do que uma inexatidão, um erro de O Estado de S. Paulo ,.;_
. ;as de manutenção c conservaÇão dris residências minis; .
que alude ao Decreto-Lei n• 1.390, que éda mesma data,' citando um
teriais ficam a cargo do órgi!o à que pcrtcitçain cstabclcccn· '
urtigo que o dccr~to-lci, nllo tem, porque o art. 34 é 'desse decretá que
do o Artigo seguinte. que os êcitpantcs das iesidênCiàs do
acabo de referir. Nilo preciso dizer, nesta Casa, a substancial muTipo "B" c.sillo isentos de encargos c d.Spesas dé utilizaÇiio·.
dança que hA entre um dispositivo constante de um decrcto·lci, que
até o limite ali fixado, · · ·
.
.·
se supõe aprovado pelo Congrcsso,.c portanto lei, e um decreta, cuja
4. Chegou ao. conhecimento do Senhor Presidente ela
Arca é outra; · · ...
·
·
'
Rcpdblica, todavia, que. tiils prescrições; apesar de taxati· '
l'i o primeiro registro que faço,
.
vas, nilo v.êin sendo obscrva~as, pelo menos com .o rigor
Esse decreto, no seu art. 30~ define os tipos de residência utili·
que as boas normas da Admlmstração PGblica impõem,
zados'por pessoas vinculadas ao serviço pGblico c esclarece, mas de
5; Diante do' exposto, incumbiu-me Sua Excelência de
forma taxativa, que as residências classificadas cm tipo "A", se dcs·
recomendar· o assunto à especial atcnÇao· dos Senhores .
tinam a Ministros de Estado (art. 30, inciso t•). O art. 34 desse de·
Ministros .de Estado, com o objctlvo, nilo só 'de reduzir cm
crcto, nilo de decreta-lei, ni!o de ,lei, o art, 34 desse decreto, dispõe
gcralias
chamadas "despesas de mordomia", mas sobrctü:.
ussim:
·
do de coibir sua· cxtcnsllo ii unidades residenciais nilo
"As unidades do tipo "A" terno as despesas de ma·
classificadas no Tipo ''A".
nutençilo c conscrvaçilo a cargo do órgi!o ou entidade a que
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
pertencerem, respeitado o previsto no respectivo orçamento,"
Excelência protestos de altá"cstlma c consldcraçilo.
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-122Não .é uma ilação minha, é uma declaração formal c autêntica
do Governo, da Presidência
Rep~blica, assinada pelo Ministro
Chefe da Casa Civil c dirigida, reservadamente, aos. Ministros de
Estado, Quer di~cr, hã um decreto do. Presidente da Rcp~blica que,
bem ou mal,- nilo discuto por hora, deixo para depois a apreciação
desse aspecto- que, bem ou mui, prescreveu que só c cxclusivamcn·
te os Ministros de Estado teriam o direito à manutenção, c a despeito
destu ordem .clura, taxativa e inequívoca, os abusos éontinuaram a
proliferar u ponto de chegarem ao conhecimento da Presidência da
República c o Chefe do Governo, o Chefe do Estado, através do
Ministro Chefe da Casa Civil, ter de dirigir-se aos seus Ministros, pa·
rulembrar·lhcs o disposto no art. 34 do Decreto n075.32J.
'

dn

uoinntc do exPoSto" ~ continua. o ·AviSo- '.'incUmbiu ..

me Sua Excelência. de, recomendar· o .assunto à especial
atenélio dos Srs. Ministros de Estado. com 'o objctivo nilo
só de reduzir, cm geral, as chamadas dcspêsas de mordo·
mia, mas, sobretudo, de coibir sua cxtcnsilo. a unidades
residenciais não classificadas ri.o tipo "A".
·
O texto é tüo clnro·que dispensarin, como dispensá; qualquer
palavra, qunlquer comcntíario, qualquer apreciação.·.
Agora, isto revela a meu juizo, um fato sumamente grave: no·
:nês de ugosto, .o Presidente. teve que se dirigi( aos Ministros, Iom·
brnndo o que prescrevera no mês de janeiro, porque ao 'seu conheci·
mento chcgaru que o seu decreto ni\o estava· sendo cumprido, E não
estava sendo cumprido por que, Sr. Presidente? Ponlgum anõnimo
servidor? Niio! Por aqueles que·auxiliam o Presidente da República c
nem se situam nos quadros do funcionalismo, porque segundo u
li nguugem do nosso Direito, suo condutores poHticos, são auto rida· ·
de.1 politicus, nüo são servid(lres públicos, no sentido estrito de
funcionário.
Aqui, vou pedir. licença para fazer uma espécie de. retrocesso,
Esta despesa, regulada num decreto, no Decreto n• 75.321, de 29 de
janeiro de 1975.- peço a máxima vênia- esta despesa é: ilegal. ii e·
gul! Decreto não pode fazer isto. Isto é: matéria de lei, Sr. Presidente.
Isto· é matéria de lei! De modo que as despesas atribufdas às mora·
~ias tipo" A" destinadas exclusivamente aos Ministros de Estudo, es·
ta chamada despesu de mordomia, ó ilegal, mesmo em relação uos
Ministros de Estudo. Só a lei poderia atribuir essa verba ao Ministro.
Lei não existe, ao que eu saiba, atê onde pude.Jcvar as minhas
pesquisas. us minhas investigações •. Mas, dando de barato que, por
decreto, tal assunto pudesse ser regulado; dando de barato, por
conseguinte, que esia despesa cm relação n Ministros não estivesse
tisnada du m:iculu da ilegalidade, por força de dispositivo ~xpresso,
explicito, só o Ministro ,poderia ter este tratamento, o direito à
n1ordomiu. Acontece, porém, que além dos Ministros, outros, que
não Ministros, dele também se serviram. Quem o dizjA niio é muis O
Estado de S. Paulo; e muito menos é o orador que ora ocupa a Tribu·
nu. Quem o diz é u Presidência da República!
Neste caso, cube riu uma outra indagação: além. de coibir os abu·
sos-.; assim que se lê- daquele momento para o futuro, o que foi
feito puru punir o abuso praticado contra um texto expresso de uma
resolução governumental, que ê um decreto? Que foi feito? Esta é
urna pergunto que ,deve ser'feitu e tem que ser fcila, porque se abuso
houve,- c abuso houve na linguagem du Cusa Civil da Prcsidi:nciu
da República -os que praticaram o abuso não respondem por nu·
du1 Concede-se uma espécie de unistia aos qu<Yabusurum? Nilo me
rurece correto, nüo me parece elogiúvel este proceder.
Tem rnuis, Sr. Presidente. Fiz referência no Documento n• 4,
IJUeé o Aviso-Circular Reservado n• 683.
Pois bem, Seguramente, certamente, a despeito do Decreto de
29 de janeiro, a despeito do aviso-circular reservado de 1• de agosto,
ambos do ano passado, de 1975, os abusos continuaram; a despeito
do acicate movido pela Presidência da República que, cm circular
reservada, .advertiu aos Ministros da existência de um. decreto c da
obrigação de cumprl·lol Tanto que, a 24 de maio de 1976, uma outra
circular, jâ agora desprovida do cardtcr de reserva, era expedida,

e

também pela Presidência da Rcp~bllca c outra vc~ endereçada aos
Ministros de Estado, reafirmando o texto da anterior c di~cndo, no
seu Item IV:
·
,,

j.

"Chega ao conhecimento do Senhor Presidente da Rcpó·
blicu, entretanto, que ;tais prescrições, a' despeito' de sua
clarc?.a, nãó vêm sendo plenamente obscrvàdris, notn'damcntc
·na'drca da Administração Indirctá c fundações."· ·
p(

.

''

·'

'

'. <:

Sr. Presidente,, Srs. Senadores, mais. urna vez. contemplo o
Scnild,q.e pergunto: Que mais tenho. cu a di~cr'? Que posso cu dizer,
depois do que disse a Presidência da Rcp~blica? A quem? Aos Minis·
tros?.,
c
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"A despeito da sua clareza" •. Parece atélinguagcm· de mestre,
escola.
·
·'
·
··
·· ·

.. :

O Sr.l'etrõnlo Portellu (ARENA:.._: PI)- Permite V. Ex• um
upurte'l
: .. •
·' · ·

OSR. PAULO BROSSARÓ (MOB..:... RS) -:-.Nilo posso negar
um aparte no Líder do' Governo,'
'
'

'

'

. .

.

.

, .

. .r,,

O Sr. Petrônlo .Portella (ARENA - PI).- Prometi-me não
apartcar V, Ex• .Entretanto, diante do tom patético com·quc V, Ex•
se dirige ao Plendrio...
' '
'

OSR. PAULO BROSSÂRD (MDB -'RS) - Patético. vai por
contadcV. Ex•
... ·'
·
··
O Sr. Petrônio Portella (ARENA_: PI)- ... indagando, cu lhe
diria qÚe melhor fora que V, Ex• encontrasse,. nos ·outros
documentos, a resposta que, dentro cm pouco, darei. da tribuna à
interpelaçilo de, V, Ex• As respostas, as dúvidas' que V, Ex• tem
serão respondidas cxatamcntc com os documentos que v.. Ex• leu
apenas cm parte, não tcndo.o cuidado de fazê-Jo·no todo.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB -:- RS)::...:. Desde logo
agradeço a resposta com que
E~•' vai';,;;,, honrar. Ain.da icnho
documi:ntos para ler. Dos qunu' li, 'omiti realmente a introdução,
para não me fazer fastidioso, Mas 'nenhuma resposta· neles ·se
contém. Vou continuar, especialmente vou ouvir. ·
·
·

v:

.

''

'.

''

.

•'

.O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Lembro ao nobre
orador. que o seu tempo está. a se esgotar. V. Ex• dispõe de mais
cinco minutos.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB '- RS) - Sr. Presidente,
eu rogarili asua costumeira benevolência, bem como a do, Scnádo
Federal, pára poder dar um· desfecho. a este enunciado', a esta' parte
expositivo, porque creio que é do interesse do .Governo, do 'Pu!s,, que
este assunto fique' amplamente. csclarci:ido.·. Estou' certo·. de que
V. Ex•, habitualmente tolerante, hoje, dada a· importância .~o
assunto, ·ni!o dcixard dc.sê-Jo, Contudo, levarei cm .considcraçiló a
sua àdvertência, Sr. Presidente. ·
Vou continuar. Circular, cstri não reservada, de 24 de maio de
1976:
'
'
CIRCULAR N• I DE 24 DE MAIO DE 1976
A ocupaçilo de imóveis residenciais da União, cm Bras!·
lia, estd rc~ulada pelo Decreto n• 75.321, de 29 de janeiro de
1975, cujas normas se aplicam a todos os órgilos ou entidades
da Administração Dircta é: lndircta, bem como às fundações
sob supervisão ministerial.
2. Define o citado diploma, cm seu Artigo 30, entre
outros, os tipos de residências destinadas a Ministros de
Estudo (Tipo "A") c a titulares de cargos de Dircção
Superior ou de grau de representação equivalente (TipQ "8"),
3. O Artigo 34 do mesmo Decreto determina que as des·
pesas de manutcnçilo c conservação das residências rninis·
teriais ficam a curgo do órgão a que pertençam, cstabclcccn·

-123do o Artigo seguinte que os ocupantes das residências do
Tipo "B" ·estão isentos de encargos· c despesas de utilização
até: o limite ali lixado; · ·. ·
4, Chega ao conhecimento do Senhor Presidente da
República, entretanto, ·que tais prescrições, a despeito de sua
clareza, não vêm sendo plenamente observadas, notadamentc
.. na área da Administração lndircta c fundações.
.. . , ·
. S. Ã. vista do exposto, o Senhor ~residente da República
recomenda o assunto à .especial •,atenção dos Senhores
Ministros de Estado c determina sejam efctivamente coibidas
· as chamadas. despesas de mordomia nas residências oficiais
nilo. classilicadas.no Tipo "A'.', promovcndo·sc.a, rcsponsa.bilidadc,dc qucm.as·rcalizc,- Golbery,do Couto e .Silva,
Ministro,Chcfc do GabinctC: Civil.
Of!cio do Sr. Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, .de .,ordem de Sua Excelência o Senhor. Presidente da
República nos. Ministros de Estado.i ·Isto foi no dia 26 de maio c va·
mos convir, já ~gora cm carâtcr ióusitado, porque circular deste tipo,
pitraMinistro,' creio "que nunca hàvia sido expedida! Mas foi feito ....·
· .sr; Presidente, a partir dessa ·circular de maio;agorapi!blica,depois da' reservada, de agosto do ano passado, c depois'do decreto,
evidentemente :público, de janeiro do ano anterior, uma nova ci~
cular. Porquê' c para quê? Pôrqüc à decreto não fora'obcdccido c
porquc'o avisclr.cscrvado·fora dcsrcspciiado, ·como,'·aliâs; está dito
'aqui. Mas a•Prcsidí:ncia da República foi além c determina sejam
'"cfctivamcnt'c coibidas as.ehamadas'despcsas de' mordomia nas residências oficiais,' nilo classificadas no tipo A, promovendo-se aresponsabilidade de quem as realize,"
.
·
Desde logo, duas perguntas: Essa circular foi cumprida? Deixou
de haver despesas com mordomiâ desde odia 26 dC: maio de 1976, cm
todas'ús'rcsidí:Ócilisextraniinisteriais? · · . . . · . . .
(; aprimciira indágaC;ilo. Se deixou - niio tenho elementos para
afirmar. que sini .ou que nilo - a ordem. Presidencial àfinal foi
cumprida, di:pois'dc uni.ano c quatro meses, Porque o decreto de 29
·de janéiró jú. estabelecera isso, o. aviso circular de agosto do ano
oassado já reiterava isso. . · .
..
.
Entiló;.u~partir de 26 de. maio, teria sido cumprido o decreto,
com uni'iu\à 'c' m'csCs de Btras'o,
A segunda pergunta: Foram respÓnsabilizadosaq.uclcs quedescumpriram o" decreto Presidencial, antes .de' descumprirem o aviso
·reservado; ou· não foràm? Se fórrini, lia terei 'palmas ao Go.vcrno. Se
foram, o'. Gci~crno que anuncie logo c 'mostre como. estava procedendo com corrcÇilo c como puniu 'aqueles qucJaltaram, que. quebraram a lenldadc para com ele, Governo, que os nomeara c os escolherá para aquelas: funções de relevo na' Administração, Faça isto
o Governo, se tiver elementos para fazê-lo; Ou nllo'foi?.. ·
.' v: Ex• h'á de. verificar, por. alguns elementos· que se conhecem,
isso não foi'feito, até agora! Logo, direi po~ quõ; ·· ···
No'diii 17 de julho de 1976, um novo dcêicto, desta vez o De·
creto n• 78.077, que regula ·a ocuP.ação' de imóveis residenciais da
AdminisÚaçilo Federal do Distrito Federal, volta a estabelecer,
repetindo e .reiterando, aquela classificação·das moradias diz: "Tipo
A - Min.istros de Estado", ·
'
I

-

'

•

"' •

•

•

Nor art, lO, volta a prescrever;
.. Art. lO, Nús·unidudcs do_ Tipo ~'A" os Cncargos de que
trota o urtigo 4•, bem assim as despesas de utilização 'c de
mordomia, silo de rcsponsnbilldndc do órgi!o a que pertencer
o ocupante, respeitada a dotnçilo prevista."

Diz o urt. '14:
· "Art, 14, As despesas de mordomia scri!o custeadas
pela Administração exclusivamente nas residências de Minis·
tros de Estado (unidudes tipo "A") c compreenderão o
ussuluriamento de servlçuis, compra de alimentos c serviços
delavunderiu,"

· "Art,· IS. Consideram-se despesas de utilização as
correspondentes a ligações tclofónicas c ao consumo de gâs c
·energia clétrica; bem assim as de conservaçiló de áreas verdes
·nos limites do imóvel."
· ·
·No .dia 4 de agosto,•quer dizer, na semana passada, ainda o
Ministro-Chefe da Casa Civil: da Prcsidí:ncia da República expede
um outro aviso-circular, o Aviso-Circular n• .08, que diz: ·
"Considerando que o.fornccimcnto·dc cartões de crédito
para custeio de despesas pessoais . ou de representação
c~rystitui prâtica abusiva,;,"
·· ·
Não é o jornal, nilo é· o· Senador; é o Govc~no·que assim define:
" ... prática abusiva;·sem qualquer amparo legal"·-. nilo é
opiniilo minha, .Sr•. Presidente, nem o juizo· é da Imprensa qUe
levantou esse quadrô, é'dá.Prcsidí:~Ciâda República: . ·
", .. recomenda o Excelentíssimo .'Senhor· Presidente da
República aos Senhores Ministros de Estado a pronta ado·.. çilo de ,providências junto aos .dirigentes de• órgi!os ou entidades da Administração lndircta, a.fim de apurar se de fato
vem ocorrendo tal procedimento irregular, determinando-se
u imediata sustação dessa' prâtica· com a rcsponsabilizaçllo
dos servidores que u tenham autorizado ou dela· se
bcnclicicm," ·
· ·

Ist~. é de ~gora •. E.oi j~niais noÍiciaram _:. alUis, co~'grande
destaque :....; que à Govérno havia,cancelado os cartões de crédito c
puniria os abusos, ·como se vê há 'dóis ·aspectos,. Sr .. Presidente aqueles que forneceram os cartões de crédito sem base legal c aqueles :
que' usaram os cartões de crédito sém amparo legal."
' ' '
O Governo cresceria muito se jã tivesse divulgado, nesta altura.
o resultado du sua ordém,' a 'relação dos càrtõcs de crí:dito. expedidos,
os Órgilos que. expediram, as .autoridades que. eis autorizaram' e 'as
autoridados ou funcionários que os usaram •.·. ·· · · . . · .
O decreto de janeiro do ano passado não houvcjcito de chegar
·ao'conhecimento dos Ministros, Foi prcciso,urn aviso-circular reservado,' depois um· aviso público. c· mesmo assim o· preceito nilo cru
cumprido. ·
. . · , ·
·· · .· , · . ·
...
· De modo 'qué, pof inaiS. cUtcg6rica, por mtiis explicita, por, mais
cristalina, por mais. cní:rgica,' que. seja' Íl 'ordem •. antecedentes
registrá dos através de ,àtos oficiais podem ensejar dúvidanccrca do
cumprimento. dessa ordem, Ou elas vllo ser, .como. as anteriores,
·esquecidas c vilo cairnoobU.vio, fazendo com que a Presidência da
República o.utra vez expeça outra circular. Nilo scl.sc reservada' ou
pública.' Compreendo que nilo tenho direito, mas gostaria de dispor
dç,muis tempo:O.Sr. Picsidcntc,exéici: uma diiadura, através da
mais absoluta polidci: c gentileza:;.'.
·· ·
·· ·
·
.·

'··

•

.,

•.<.

'

O SR. PRESIDENTE'(Magalhilcs Pinto)- Suave, ent,retanto, ·

· . ÔSR. PAUL<) BROSSARD (MOO:..:., RS) ..:..suuvc c, por isso
mesmo, irresistivel. Sou obrigado a atender: à silenciosa advertência
,do Sr •. Prcsidcntc e,voucuidarde cnêcrrar)ogo este discurso embo·
ra, como disse, precisasse mesmo de mais tempo....
..
Creio que ·O principaldo ·principal do principal já foi dito.
Sr. Presidente, por que o Govéino até: agora já nilo mostrou os resul·
tudos das suas ordens? Porque depois. do que houve, qualquc~ pessoa
pode indugur: esse aviso vai ser cumprido éorno aquele de agosto de
1975? Vai ser observado como o decreto de janeiro dÓ ano passado?
. O Governo só ganharia se·a esta altura já estivesse com u relu·
çilo, mostrando u sua lisura, ·a sua éorreção e as providências
determinadas para apurar· os abusos praÍicados, Porque nilo basta
cortar os abusos daqui para a rrcntc c conceder uma anistia· para o
que ucontcccu. Nilo basta, A mim; ni1o satisfaz: (Muita bem!) e, no
cumprin~cnto do dever, hei de levantar u minha voz.
Agora, Sr. Presidente, acaba de suir uma rcsoluçilo do C'onsc·
lho de Desenvolvimento Económico que- esta sim tenho de diícrrecebi, ouvi, li como mais prorundo desconsolo, Diante da <1uc l'oi
•
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Presidente _.da ·Rcp~blicn entendeu .de citabclcccr. determinados
limites à remuneração dos dirctorcs de empresa, enfim, de tudo isso
que se.encÍlixn 'nu chnmndn·admlnistrnção indlrcta, c estabeleceu o
teto de oitenta mil cruzeiros mensais,
Mas, Sr.: Presidente, a cláusula final dessa resolução, torna o
dito pelo não' dito; foi o que observou nesta Casa' o nobre
Sr. Senador Luiz'Cavnlcantc. .
·
Sr. Pr~sidcntc, leio a cláusula:
."IX.- As remunerações que; cm I• de agosto do
corrente ano, eventualmente excedam os montantes fixados
no inciso. r; poderão ser mantidas cm carátcr pessoal, até
absorção pclos'futuros reajustamentos."

e olhar grave para a OposiÇilo, que cstã explorando cistc' caso. Quer
dizcr,jã itilo importa mais o·caso, Ofato, na sua. nudez im'prcssionan·
te, jã nilo revolta c jã nilo ~onstrarigc, Agora, a· crftica.ao fàto jd
pussu a ser objeto de censura. Veja só a rapidez com que as. coisas se
transformam, com que metamorfose se opéra,.
··
'Ade~uis, Sr. Presidente,' nesse regime o P~csidcnte é o ·respon·
sãvel. Sei que nó regime presidencial não há responsabilidade. Hã
apenas escrita no papel, mas nilo funciona: Mas ·o P~csidcntc é o rcs·
ponsãvcl. Ainda qucnilo seja -um ato praticado· pcia pessoa do Prc·
sidcnte, essas coisas o atingem. , ·: ··; ··
. . .. , , , · ·
. ~ Oru, 'Sr. Presidente;, creio que ninguém f~rã·. a .injustiça c creio
também que nilo é favor dizer, a opiniilo geral do Pais é de que o Prc·
si dente í: um homem de hãbitos austeros c que ele' ni!o.'fai isso. Mas
se Sua Excelência nilo faz, alguém' abaixo dele vai fazer' c_ pode fazer?
Não pode,.
··:·
·
. OSr. Pres/denrefa: soara campainha.·,

a

Mas d que' é isto, Sr. Presidente?! Silo pessoas da confiança do
Governo .·que auferem · proventos que · o Governo entendeu
exagerados. Não .pode, O cumprimento dessa ordem tem de ser
imediato.
. :. .
.
·, .
, . Ese fizcr,tudo isso vai refluir' para o.Chcfcdo ~odi:r Executivo.
Imagine, uma dirctoria com três, quatro, cinco membros. Morre . ·sr. Presidente, não sei se V. Ex• me permite recordar ao Senado
um. O eleito- ou- o ·nomeado para substituir o morto receberia pahivras. que foram profcridus;dcstá tribun~( faz: muito' tempo, por·
segundo os critérios da deliberação. Os seus colegas continuavam a um ,outro Senador, que aqui teve alguns de seus dias de glória ede
receber aquilo que recebiam a I• de agosto! :
· . grandeza:' Foi no· -fim .do· Governo Hermes 'da Fonseca, um dás
Que é isto, Sr. Presidente?
períodos mais criticúvcis_ da Rcp~blicá, que Ru'y' Barbosa teve o
Se posso dar alguma contribuição, embora as contribuições da ensejo de dizer. _essas 'pnla~ias, ,que vou repetir; nilo apenas pela
Oposição -·parece- não sejam bem réécliidas, se posso, se está cm minha, velha simpatia .e· admiração. pelo ·_grande _baiano, mas· para
mim, dar alguma contribuição, quero dizer: a ordem, a deliberaÇão 'mostrar como'o mal é antigo ê: como as-coisas se renovam 'de uma
.do Governo ·tcin que s.cr aplicada imediatamente. E se algum dos forinamuito sintomãtica. Afirialdc'contas; é pr.Cisó aprender a liÇão
atingidos pela medida não gostar, largue o-cargo, que haverá, neste do pussad~!
·
País, alguém capaz de exercê-lo~ Seguramente,
·
"Quando se estilo praticando os abuseis ni!o os podemos
Os outros documentos que tinha dcixndo pura depois, c que já
agora não vou analisar,' um dizia respeito _à aquisição de automódenunciar,' não os podemos condenar, não· podemos chamar
à responsabilidade os culpados;' sem· que a oposição se veja
veis, outro, a aluguéis de prédios. Mas a todos vou' inserir no meu
imediatamente denunciada: como anárquica,. rcvolucionãria,
discurso, Sr. Presidente, pura que formem um conjunto .mais ou
criminosa, incendiária, sem que busque logo na legalidade c
menos completo das coisas que aqui foram tratadas nesta tarde,
. fora da legalidade as mcdidàs ·.extremas, dá opressão ·para
Em resumo, Sr. Presidente, tenho. para mim que as despesas
tapar a boca, para-amordaçar a imprcrisa'e.reduzir a tribuna
feitas com os Ministros de Estado são· absolutamente ilegais.
'legislativa a funcionar nó vazio, como 'atualmcnte estamos.
Admitindo-se que a matéria pudesse ser regida por decreto,· c' nilo
· Isto, enquanto os abusos se praticam, c depois de ·consupor lei, como para ·mim é, acima de qualquer d~vida rnzoãvcl, os
.mudos os abusos nilo devemos falar porque a paz, a tolerân·
abusos cometidos na área cxtraministcrinl reclamam .do Governo
não apenas a suspensão, mas a corrcção integral c exemplar, c, se o
cia, os boris princlplos da Pátria; a' conveniência da reconciliaçilo de todas as opiniões na Rcpliblica ÓKigcm que os ho.mens
fizer, o Governo cresce. Se nilo o fizer, nunca diminuirá nem se
extinguirá isso que está acontecendo, e nem os abusos continuarão,
de Estado verdadelrame~tc patriotas; os vcrd~dciros reprc·
impilvidos c im'puncs,
.
· · · sentaittcs'da Nação nilo exponham· Palsna discussão de
'casos tilo infelizes;
·· · · · ·
Isto nilo se faz a prcstáçõcs, isto não se faz cm parcelas. Também uqui, respeitosamente, divirjo daqueles que acolhem a politica
. Óe maneira.qu~, cm. um caso por. um mÓtiv~, .cm out~o
do gradualismo. Ou esses abusos se cortam, ccrce, ou· eles vão crescer
caso por outro motivo, o que fica nsseritado'é que nós; oposi·
e vão atormentar o Presidente· da Rcp~blica. Não ·deixe para
cionistus, o que· devemos fazer é ·comer ca-ladinhos. nosso
umnnhil. Da minha partc,.dirci qucjã perdeu tempo.
subsídio, 'deixando passar diil,após dia, mês após'mês,:anos
Sr. Presidente,. no meu juizo creio que as minhas divergências
após anos, situação após situação~ para nilo·incorrcrmos na
não silo apenas neste assunto. Quando 'comcçãvamos os trabalhos da
pecha oru de perturbadores ·c revolucioitãrios; ., ora .de
sessão legislativa de 1975; tive ocasião dc·dii:cr que a n.ormalizaçilo
. _odicntos c rancorosos; para nilo sermos todos .os dias npon·
institucional ou se faria de uma vez só, como resultado de uma
tádos. como maus cidadãos, individuas pe_rigosos c sermos
·decisão nacional, de um· compromisso de. Governo c Oposiçilo, de
-constantemente envolvidos na açi!o da Polfcia com a fama
Maioria e Minoria, ou, então, nunca seria feita. Chamado, então, de
desagradável de conspiradores."
radical, criticado, entilo, por não compreender a polftica
"gruduulistu", e nilo sei quanias outras censuras hei merecido, o fato
Entendi,. Sr, Presidente, encerrar mhihn intcrven'çilo c~m estas
6 que hoje posso dizer que nilo estava cm erro quando pensava assim.
pu lavras, puru mostrar que, se nilo tomadas as medidas como devem
Neste assunto, nilo se equivoque o Presidente: ou Sua Excclên· ser, os abusos continuarão, crcsccrilo c prejudicarão o BrusH c o
·
ciu termina com isso, jã c agora, ou nilo vai terminar nunca, e os Governo também.
abusos continuarão, porque a capacidade de procriaçilo do abuso 1:
Encerro, Sr. Presidente, com esta frase' de um outro autor que
infinita,
,
tumbí:m tenho lido com assiduidade nos ~ltlmos. tempos, o Prc·
Encerro, Sr. Presidente, encerro Srs. Senadores, dizendo: ou si dente Custcllo Branco: ".Nilo estais aqui pura cultivar mitos, ainda
esta situação 1: extirpada c, se for necessário; cauterizada, ou nunca que jocundos, e sim pura buscar a verdade, ainda que candente.
mais.
Cube-vos aceitar ~s fatos, u fim de escapar à fatalidade."
Vejamos, Sr. Presidente; para o que jã está acontecendo, nesta
Eru o que tinhu u dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas pro·
ulturu: jd se fula mui du Imprensa, jã hã quem olhe com testa cerrada longudus! O orador í: cumprimentado.)
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cm seis tipos comcaractcrlsticas próprias· c indicando, pelo crit~rio
dc.hicrarquia funcional, as autoridades c servidores a que se 'destinam.
i·~
::,",\1'
Pelo decreto, qucsc.tornou conhecido como a "Lci:das MorO ESTADO DE S. PAULO
domias", só os minist(OS de Estado terão direito à mordomia, que
Domineo,
10.deagosto d~Úl76
compreende o assalariamento de serviçais, corppras de alimentos c
.
'
· serviços dé · lavanderia," realizados, cxclusivamcnic, nas' résid~ncias
.Assim vivem os nossos supeifuncionártos

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PAULO
BROSSARD EM SEU DISCURSO:

,.

(

oficiais,··'

.: . _ , ·

~ :· .. .. . ·

:.'.. ' ... ·. ' .. · ·._· · ·.,, .. ,1 •

. , Parecia que de um dia para o outro _os supcrfuncionArios govcr- . . . De qualquer forma,"os: pii~il6gios.,~itados. nà circular j>rõ.sinamcntais haviam decidido cometer todos os tipos de 'abusos. Foi no dcncial c posteriormente rcgulamcntados_pc!o decreto -:-:-.restdc~cm~
começo do'governo.Gciscl: as scçõcs politicas' dós jornais, que vi- oficiais. c mordomias,.... silo: hoje apenas uma pequena parcela do
nham de um Justro'·quc quase as levava à extinção, de repente aparato colocado à disposição dos supcrfuncioriArios'govcrnam'cncn'chiam suas colunas com dcnúnêias soare as mais varia,das prAticas tais, que inclui aviões executivos,. cartões dc·cr~dito, contas abertas
· de utilização de rccu(sos públicos cní'Ocnclicio 'próprio, cnv~lvi:ndo cm supermercados, passagens, diArias c at~ mesmo uma estranha p~.r
'cntidadés cpcrsonagcns de práticaincntc todos os escalões do govcr- ticipaçi!o nos lucros de empresas estatais que apresentem deficit cm
no• . . ·.···
.·· .·,
, , .·.
,
scu~balanços; . , ,·· . . . . '..
,
.·
. . "Na verdade; ésta súbita tentativa de desmascaranicnto do: que :
oiiiante dois mcsés, titna'cquipc.'dc repó~eres'do... Estad~'.', que ·
:realmente se passava nos herméticos bastidores governamentais 'apc- · inéluiu' todà: a· rede nacional de su~ursais .i: . correspondentes, fez o
nas. coincidia com. um pàrciallcvantamcnto da•ccnsura à.imprensa. . mais'cómjilé:tô'I~~àntamcntci'posslvcl'da: vida'dos supcrfuncion~rios
os fatos. nilo eram propriamente riovos- a novidadc.consistia·na ' govcrn'àméntiíis.,'Na;~~ric:dc r~p.ort~gcns,q~c.hojc, inicia; ~.::Es.t~dcC.
possibilidade de cjuc eles se tornassem pllblicos. · , ·. .. .
. mostrá como vivem, quem silo, de onde v1cram, o que pensam c a
·Ao mesmo tempo, as mudanças polltico-partidArias provocadas que tipo.dc controlc,csti!o submetidos os nossos supcrfuncionArios,
ria'irida nacional com as eleições dc74, cm conseqUência de um signi- procurando-se ,a origem· do• aparato :dc:privil~gios hoje· colocado à
ticativo.avanço da Oposição, que tornou Congresso ,Nacional mais sua disposição: .. ,
.... ··..
. .
· · . .. .
·
atúantc,lizcralll com que a população tomasse conhecimento de prA-· · ., E -chega-se a uma ·grave constatação:: incxistc ·uma 'l,cgislação
. ticaspoucodignilicantcs. . .·· :. . ·. ., . · · . ·.
. especifica que permita ap.Congrcsso.Nai:ionaJ:c:aos:Tribunais de
., Os., privilégios ,dos .supcrfuncionArios_govcrnamcntais da ad- Conias· exercerem,. cm sua plcnitudc,·a: tarefa de. fiscalizar as; ati- .·
ministraçãç. direta e. indireta, haviam .chegado· a.·tal. ponto._quc cm vidades. dos. supcrfuncionârios: governamentais; fato·· que se .• torna ·
maio último o Presidente. da República resolveu tornar;pllblicas .suas· mais grave à medida cm que-se prolonga o; regime de cxcepciôriali.preocupações, ~~m a divulgação de uma. circular encaminhada, aos dade cm que vive o Pais. Os reiterados apelos c providências do Prcsiministros, determinando· que fossem tomadas providências enérgicas · dente da República comprovam, por sua vez, que ao próprio Govcrcontra os abusos.
.
no toin'a·se diiTcil exercer esse controle eimpedir os abusos ... '·
A integra da circular; divulgada a 23 de maio, dizia:
O 'muro 'do silêncio~ ~cgrcdos erguido clll:to;no das ativÍdad~s.
"I; A ocupação de imóveis residenciais da União, cm Brasflia, d.Sies. funcionA~ios governamentais, que: tudo transforrmím . cm
estA regulada• pelo ·Decreto ·no 75.321, de ·23 de janeiro de 1_975, questões' de .segurança naciónal, .se. 'por um !~do :·dificulta .·sobrecujas norlllas se aplicam a ·todos os' órgãos ou entidades da ad- maneira a atividadc:tiscalizadora da'imprcnsa; assim como, adoConministraçilo'dircta c indircta, bem como às fundações sob supervisão grcsso, por"o'utro gcr~;um clima favorAvcl a boateis é cspccúJaÇões
artificial,
·
·
·· .
.·
que scfazem cm todo o Pais':- impedindo muitas vezes ao próprio
.2. Define o citado diploma, cm seu artigo 3•, entre outros, os ti- governo distinguir &'realidade da fantasia. · " ·: • ·.: ,. , . .:··. ' '
pos de residências destinadas a ministros de Estado (tipo· ,"A") c a.ti. o oojctivoprincipal do ~~Estado" ao publicar esta's~ric de repor~
tularcs. de cargos de dircçi!o superior ou de grau. de representação tagens,:com fatos pllblicos notórios, alguns jâ anteriormente divulequivalcntc (tipo ~·o:'), .. .
. · . . .. .
gados cm noticias esparsas, ~ o de montar um quadro da' sit~aç~o
3. O artigo 34do mesnio decreto determina que as. despesas de vigente. no País cm junho de 76, mostrar suas causas c. alertar_ para o
man'utcnçi!o c conscrvaçii'Ó das residências ministeriais ficam a·cargo fato .ilc que scm.uma"JcgislaÇão.qucpcrmita,um.maior controlc.das
do órgi!o· a que pertençam, estabelecendo o' artigo' seguinte que os atlyidadcs desses supcrfuncionârios ,c coni. um ~odcr. Legislativo
ocupantes das residências do tipo "B" estilo· isentos de encargos 'c • cinasculado da sua tarcfa.liscalizadora corrc'sc o risco de ter. um po~
despesas de utilização at~ limite ali lixado; ... · . ·· '. · '.: ·
der autónomo c paralelo, de vida indépcndcntc dentro do aparelho
4, Chcgti ao conhecimento do Senhor Presidente da Rcpllblica, do Estado.•.· · · ·'· · : · ' . · •. · ·· · .·.. · ' <: ·· ·:
entretanto; que tais pri:scriçõ'cs, ·a-despeito de sua é:Iarcza, não vêm
. Se algumas das informaçÕes colctadas para csta·s~ric'dc reporsendo observadas, notadamcntc na Arca da administração indircta c tagcns pecarem por imprccisi!o, o fàto dcvC-sc cxatamcntc ao· siBilo
. fundações. .·
·
.. ·
.
.
que cerca as atividades dos supcrfúncionârios ci a impossibilidade de
S. ·A vista do exposto, o Senhor Presidente da RcpOblica reco- acesso a documentos oficiais. Só com o debate amplo é franco é que
mcndao assunio à éspccial atenção dos senhores-ministros de' Estado se tornàrA possível encontrar a verdade ccorrigir as distorções;...; c·~
e determina sejam cfctivtimcntc'coibidas as .chamadas despesas de isso que 0 ·"Estado"prctcndc, colocando desde jA ·suas. pAginas à
mordomia nas residências oficiais não classificadas no tipo "A", pro· disposição daqueles que quiserem fa_zc~_cvcntuais ~clarccinicntos. ·
movendo-se a responsabilidade de quem as realize."
. .
.
: ,- .
. . .
. .'
'
Nilo, hA. noticias posteriores de "promo~õcs de · rc.sponsabiEm tudo, o clima de Uma grandeftsta, ·
lidade",.Mas, hoje, .sabe-se que a.circular do Presidente da República
só foi divulgada porque eleJA havia. encaminhado um ·aviso reserÓtrin~o da gcladêira ~ucllr~~ c a inunler nlo tcv~ dOvidas: ch~
vado aos ministros, sobre. o,mcsmo assunto, no ano passado. Como mou um mordomo, pago pelo governo, c deu-lhe ordens .para ,renenhum . resultado prAtico foi observado,, ele resolveu tornar o quisitar imediatamente uma geladeira nova, paga pelo governo.
documento ostensivo,
Afinal, para quem ~mulher de um 'diretor do Banco do. Brasil,'
· Pu&S!tram-s~ dois meses c novamente o assunto voltava a ocupar pago pelo governo, 6 mais filcll comprar' uma geladeira nova do que
· · ..
a· atenção do Presidente da. RcpOblica. Em julho, o general Ociscl mandar consertar a velha- velha de dois meses de uso.-'
assinava decreto que regula a ocupação de Imóveis residenciais da ad·
Elas, as. mulheres dos nossos supcrfuncionArios estatais,' nfto
ministração federal no Distrito Federal, classlr.cando as moradias costumam hesitar. Quando surgem esses pequenos problemas
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-126.dornéstlcos, mundam logo trocar tudo. De tapetes c cortinas, a roupa
de cama,· mesa, banho, guarnições; faqueiros, aparelhos de jantar,
quadros c, se for o caso, até mAquinas de fazer Iogurte- a última no·
vldade, introduzida recentemente pela mordomia de um dirctor da
Telcbras!lia, que tem telefone no carro.
Súrgiu, porém, um imprevisto: o depósito do Banco do Brasil,
no Setor das Indústrias, cm Brasma:jd está lotado de equipamentos
domésticos de .toda espécie, considerados indesejáveis. Por falta de
qucrn.os queira, estragam com·o tempo.·
·
·
·pior é quando a casa inteira é rejeitada, como aconteceu com ,a
c:llsa de um ministro. A casa só nilo foi abandonada, porque se cncon··
trou urna solução pacifica: um subordimido do ministro aceitou ficar
C<lm ela cm troca da sua,.enquanto o ministro cuidava da·construçilo
ele uma nova.

cm ,qualquer outra cidade brasileira, Sem condições de atender á
demanda, as noriculturas, por-' exemplo, recebem pedidos por
telefone. Mandam as flores c depois enviam as contas para u residência ou rcpurtiçüo competente, Como todo dia é dia de festa, o movimento é tão intenso que as contas costumam levar mais d~ uma
se!'lana parri serem enviadas:
Ao:longo das'quadràs dei Lago Sul espalham-se as residências
dos supcrfuncionllrios, construldas ou .alugadas·pclo,govcrno, que
paga todas. as despesas, incluindo o encarregado da limpeza das,
piscinas,, _
·
.
t;.. pr~;iéãmcntc imposslvcl' apurar quantos sÜperfuncionllrios,
hoje, usufruem· destes privilégios. Entretanto,· uin funcionllrio ·de
inspetoria-gcrál de finanças revela que até o papel higiénico,' assim
como o uisque, são adquiridos pelo Ministério onde trabalha para a
residência de assessores da .secretaria-geral - do terceiro escalão
pura baixo.
·
. "
· .,. . '

A mesma sorte jd nilo teve a residência oficial do presidente do
l11stituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária. A mulher de.
Lourenço Tavares Vieira da Silva, superintendente do IN.CRA, Õão
Aos poucos, a seleta "Península dos Ministros". ·começou -u.scr
'g<Jstou do apartamento da SQS 316e foi alugado um outro, .pago invadida pelos presidentes de autarquias' c. fundações,. enquanto a
j><h> governo;~a SQS III. O cu SQS 316Í:std fechado áté hoje. . . corte de assessores se transfcria.para os_luxuosos apartamentos-que
.
.
antes eram reservados apenas ao primeiro escalão.,
Elas, as mulheres- dos nossos superfuncionArios estatais, silo
'
ri'JUito exigentes c ·não gostam de· perder tempo com detalhes.· Hd
Questão de gosto
u111a "'tensa programação de jantares, coquetéis c recepções a, ser
cumprida cm Brasllia. f!. muito raro o dia cm.quc nilo hA uma festa
Nilo satisfeitos, os superfuncionitrios ' dedicàm-se · a · fazer
na Capital Federal. Agora, o joguinho de baralho de todas as tardes,
sempre adinheiro, esse é sagrado, Nunca falha. As preferências das reformas completas cm apartamentos funcionais, como· elevar o
111 ulhercs do primeiro escalão variam entre o tradicional buraco, o piso, mudar a forração, derrubar paredes, fechar outros cômodos, de
pif·paf c o biribinha·amigo, acompanhados, é claro, do chA das acordo com suas preferências cm matéria de decoração, nilo se prco·
cupando com o gosto daqueles que irão substitui'los;'ncm com os
CiJlCO,
gastos, que nilo silo deles.
·
·
Para as noites cm Brasília, só hA uma opção melhor que as
Um dos casos mais comcnt~dos em Bras!lia i:.~ dosccrctllrio·
festas: as sessões privadas de cinema, um hobby que jã faz parté das
rnelnorcs tradiçõs da cidade: As sessões mais concorridas - c geral do. Ministêrio da Saúde, Irritado com'a decoração que
disputadas.:... são as promovidas por Reis Yclloso, Armando Falcilo, encontrou, mandou trocar tudo. Mas nilo se limitou a ir ir uma loja
Ney Braga, ltamarati, Presidência da Rcp6blica, EMFA, BNDE i: para comprar móveis novos •. Chamou ,um decorador paulista, mais
outras siglas menos votadas. Com uma atraçi!o que nenhum outro ci· ao seu estilo, e encomendou móveis sob medida. A reforma acabou
custando mais caro que o próprio apartamento. ·
ncma pode apresentar: os filmes não silo censurados'. ·
·
Sem precisar sair do Pais, os supcrfuncionllrios da Nova Capital
jâ ~ssistirnrn ao "Úitirno Tango cm Paris'\ noccamcron", .. Laranja

Mecânica", .. Estado de Srtio'\ "Z''. "Emannucllc",·cntrc os mais
co11hccidos.
Não há, é verdade, muitas outras opções para os que procuram
la~ercs culturais: o único teatro da cidade cstll fechado paru.reformils
-c: os cinemas do circuito normal passam filmes desinteressantes, que
;<~rnaioriajã assistiu cm suas cidades de origem nos·fins de semana.
Por isso, talvez, sejam tilo cultivados os "opcn·housc" cm
llrasllin. Mas hA .outros bons motivos. Por exemplo: ninguém gasta
11adu e todos se divertem. Das suntuosas casas no Lago Paranoá,
loclus com piscina, aos comcs·c·bcbcs das melhores marcas cstran·
scirus, passando por garçons c criados, até os carros c motoristas que
levam os convivas além das flores ofertadas 'às anfitriãs, tudo fica por
c:ontn das verbas de mordomia ou rcprcscntaçilo - ou seja, tudo é
pngo pelo governo.
Se a festa for na casa do ministro das Minas c Energia, Shigcaki
t!cki, os convidados podcrilo dar um mergulho na piscina, atê
r.~~csmo>Oas noites mais frias do ano: ela é térmica. Mas, se por algum
r.tlotlvo, preferirem bebidas nacionars às estrangeiras; terão de ir à
r:asa do ministro da Sa6de, Almeida Machado- um dos poucos lo·
r:uis onde ainda se serve ulsquc nacional, um produto raro cm
Brasllia, Pura os que gostam de ser bem servidos, a melhor opção
~indu é a casa do ministro do Trabalho, Arnaldo Pricto, que. dispõe
rlc uma criadagem fixa de 28 pessoas,

a uma

lllll~nhã.

roda viva. Os convidados de ontem precisam retribuir
O movimento cm cabeleireiros c butiqucs é maior do que

'

As residências tanto podem ser construídas com recursos pró·
prios da administração dircta ou das·cmprcsas estatais, como alu·
gadns. A Empresa Brasileira de Correios " Telégrafos, por' exemplo,
construiu cinco residências para seus uiretores·numá mesma quadra
do Lago, além, evidentemente, da casa do presidente.··
·
Hâ,uni det~lhe curioso: cmBras!lia, osproprietÂri6sde imÓveis
- a~artamcntos na Asa Sul ou bangalôs no' Lago·.-_ preferem alugar
suas propriedades aos órgãos ptlblicos. E isso é plenamente .jus·
tificado, como rcvelou.um episódio recente, O GEIPOTalugou uma
casa no Lago, para um dos_seus dirctorcs: Como a casa ni!o tinha pis·
. cina, o órgilo providenciou sua imediata construção. 'Quando ela foi
devolvida ao proprietário - porque o dirctor iria para uma outra,
ainda mais elegante- qual nilo foi sua surpresa ao reccbê·la de volta
com. piscina c outros melhoramentos, bastante ,valorizada no
mercado imobiliário, sem que para isso tivesse despendido um Úrico
centavo.
·
'
·
. O mercado é incsgoi6vel. Como se pode ver por este antlncio,
publicado.em maio, no "Correio Brazilicnsc", "Orgão pllblico ncces·
situ para locação imediata -. 4 casas na Pcnlnsula Sul atê· o· Ql ou
QL 6 - 40 apartamentos· com 3 ou 4 quartos cm quadras
urbanizadas. Informações: Ed. Serra Dourada Grupo 611 ,;, Fones:
24·3886 e 23·5621 - CRECI J/647 B/26351". O 6rgão ptlblico, no
caso, é o Ministério das Minas c Energia, quejA tem mais uma' super·
quadra inteira de apartamentos funcionais. As quatro casas no Lago
silo paru dirctores. Como uma jri foi alugada por CrS 10,000,00, o
limite estribclccldo para o aluguel das demais é. CrS 9.000,00, por
questões de hierarquia (um funcionllrlo, mesmo graduado, não pode
morar melhor que seu superior). O aluguel médio dos apartamentos
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procurudos·pelo Ministério é de Cr$ S.OOO,OO. Ou seja: só com esse
unúncio, o Ministério das Minas· c Energia· gastará mensalmente
mais cerca de Cr$·250,000,00 só cm alugu~is.
' Pára o Ministéri~ das Mln~s c Energia __:·"Sabe~ do u;ár; não
vai faltar" - essa despesa talvez não faça muitiÍ diferença no orçamento; Mas a moda das rcsldênciás oficiais.e funcionais não se limita
hoje à' Capital Federal, nem a funcionários transferidos para outros
Estados.
· ·
' EmMa~aus; foi constr~ldo um •:co~j~nto dos Se~rctãri~s'' na
administração passada, quando ogovcrnadorJoilo Walter dcAridra·
de "importou" a quase totalidadé' dos seus assessores, tanto do
priméiro quanto do scguni:lo escalão, Na átual administração, cmbo·
ra u maioria dos sccrctli.rios .tcriha 'casa· eni Manaus,. todos se muda:
ram para'o "Co'njunto",'lipésai do.itccsio precário c dos 12 quilômc·
tros de. distlin'cia do centro. da ·cidade,' A secretária. do Trabalho c
,Assistência Social não pensou duas vezes. Além de poder alugar· a
sua casa c morar dii graça~ no "Conjunto deis Secretários" .ela só·
paga despesas de manutenÇão c assim mesmo, as contas de água e luz
tóm taxas reduzidas ..:. passou a ter à sua disposição mordomo, go·
vérnurita e policiá 'd~ séguran'ça pessoal. .·. . ' ' . . .
' ..
, Os órgãos públicos, no entanto, não se Jimitam.a cuidar do bem·
estar.dos su)lerfuncionários' apenas durante os seus ,dias de trabalho.
J;; preciso pcnsar•tainbém nos dias de descanso .. Como faz a Compa·
nhia Vale do Rio Doce, que'construiu uma casa de veraneio para os
seus di retores . em Tubarilo, .no Espírito Santo . Construída em cima
de uma pediu de.Óndc se pode ouvir obarulho:do mar, clavcm,so·
frendo nos' últimos. tempos 'os efeitos 'do. crescimento das usinas de
pellets odas instalações portu{trins.
..
·
O atual presidente dá CVRD desgostoso com a poluição sonora
c n provocada pelo pó de min~rio resolveu tomar providências. Comprou.a mais bela praia de Vitória 'a "Praia das Gaivotas", que fica de
frente para.a "Praia Comprida~·. na Ilha do Frade;· Ncla·scrá cons·
truida a nova residência de verão para o' presidente da companhia.
Entre terreno. e residência, o projeto está orçado cm 12 milhões de
cruzeirOs.
Os privilégios de funCionários, dirctorcs c presidentes de órgãos
da administração indireta· estão acima da imaginação - e de qual~
quer tipo de controle .. r: nessa·fai~a·qúc se encontra a·clite dos
superfuncionários·, civis ou.miliiarcs, a começar pelos presidentes e
di retores, passando por iodos os escalões de assessores.
Al~m dai casas Iuxuosnmi:ritc mobiliadas pelas cmprc~às nos
bairros mais elegantes, carros c aviões oficiais a disposição, prolifc·
ram as mordomias, os .cartões de crédito i: às contás 'abertas ein
supermercados. Cada'um pode gastar' um tcto. incrisal, cin quaisquer
circunstâncias; que abrangcril'at~ contâs de bar c butiqucs, como foi
recentemente denunciado: com' a"publicaçilo das 'contas de 'uma
empresa cstàtal cariocâ. . ' ..
· ·.. · · .· , .. ·•. · .
, .
. . Nilo .há uma rêgulamcntaçilo própria para as mordomias regalia a que, até meados' .da última década, só o. presidente da
República tinha 'direito, Ningu~m salie; no governei, alirmar com
ccrtcz, o que regula a concessão de niordomla, quem tem direito a
ela, se há limite para os gastos, como ela deve .ser utilizai:la ·- c, ncin .
mesmo, o que v~m a ser cxatamcnt•m.ordomia.
.
Por uma antlgiÍ ·lei da década dc'Jo, apenas o presidente da
Rcpúblic~ podia dispor _dcmordomia; Atualmcnte, mordomia para
os ministros de Estado é encarada como fato . normal, com
"jurisprudêncià firmada" sobre o assunto, .
·
Há um. d~crcto,. entretanto, de janeiro do ano passado (DL
1,390, de 30 de janeiro de 75), que definiu "Residência Oficial c
Funcional". Diz o decreto, cm seu artigo 34, que as residências do ti·
po "A" - ministeriais, exclusivas de ministros de Estado.- tcrilo
despesas de manutenção c conservação a cargo do órgilo ou entidade
a que pertencem, respeitado o previsto no respectivo orçamento,
Foi nesse decreto que o ministro Golb~-y do Couto c Silva se
baseou para expedir no final de maio uma circular, por ordem do
,,
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presidente Ernesto Gclscl; dcicrminando' providênC:ias·d~s 'ministro.s
contra os abusos que estavam se verificando 'nos gastosdc riiordomià;
· ·Nem· mesmo esse Decreto-Lei, porl:m, trata' espccificanicntc da
mordomiu: Mus o governo está considcrarido'"dcspcsns de .in'anuicn~
ção é: conservação"· como mordomia para efeito· legal; 'Uma' véz
firmada essa jurisprudência a vantagem ficaria restrita aos ministros
de Estado-' o que, no entanto; não ocorré na realidade. ' . '·.
.O ·DASP lnlc/ou.nns últimos dias,o./evantamento da situação das
re.rldênc/as oficiais e_dt seu uso por funcionários do governo-federal; e
das t!mpresas de economia mista, cumprimento às determinações· do
presidente da República, contidas· em ·decreto• que.: regulamentou .o
assunto. Depois de numerosas.demíncias,.cr/am-se as condições para a
aplicação de, medidas saneadoras.,Esta parec.:Ser,a primeira etapa. da
açiio, do presidente.,Geise/, .vfsando coibir os·abusos, . que;mosrraremos
nesta.série de reportagens, neste domingo; terça e quarta-.feira•. 1
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..· A:r ~antag~nr qt~a.rellimltada,rdeuma Classe. Especial . .; ..

Em Brasflia,: a ,capital dos supcrfuncionários, todÓs ·sabem· dos
abusos, mas ninguém tem como prová-los, mesmo porqtic·ninguém
quer. deixar de usufruir.das vantagens; Além disso, esses gastos constam geral mente. no item despesas gerais· na· prcstaçilo ·de contas ·dos
órgãos públicos; o que torna ainda mais dificil o seu controle,·>':
· Há porém,cxccçõcs,-como o: governo do Distrito Federal, que
no .uno passado -especificou: todas as. despesas de sua ·mordomia,
Assi.m, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, ficou sabendo que,
cm curto pcriodo, a.mordomia-do Governador. Elmo·Scrcjo Farias
comprou 47 vidros de laquê, po'r.CrS ·2.309,90. A inspctora Elza da
Silva Ouimnrilcs, do TCDF, achou também: :•estranhável" a quanti·
dade de gêneros alimcntlcios adquiridos .num só dia: 17 quilos: de
melão, 23 quilos de uva, I~ quilos de ameixa, l 1,3 quilos de mamão,•
21 caixas de pêssego e 16 d6zias de bananas.
Mais "estranhável''. ainda, ela considerou a comprado dia .JS de
maio de 74; quando:foiam adquiridos para a ré:sidênciadO·Govcrnador Elmo·Scrcjo Farias 6.825 pães franceses, 280 litros de leite c
sctepaccites de piles de formá,'todos dé:·uma só·firma. .
.
·Ao que se ·saiba; a única medida 'concreta iidotada pelo Tribunal
de Contas do ,Distrito Federal, diante de tantas "estranhezas;', foi 11
aberturà de um· inquérito para apurar a responsabilidade do'scrvidor
que forneceu .à imprensa os autos do' prciC:csso de tómada' dc'contás'
da mordomia do Governador de Brasflia.;.. dcscuido"qtic,P.,rmitiu'
ao público tcr.úmit idéia do consumo n·as rcsidências·oficiais; . . •· ,' ·
Al~m disso, o TCDF achou conveniente alertar o Governador
para""possfvi:is abusos que: csta'riam 'sendo cometidos 'Jicir funcionárioscnéarrcgados'dasé:omprâs"dcnioidomia". · · '., . · ·
. o mesmo destino parece reservado.· li comissão de inquêrito ins'
tuludu em' Alagoas, no final do ·ano ·passado, pitia'nj:>Urar as' de~:
núncius feitas por um· Deputado da Oposição·contru o· cx-Secretáiio ·
da Fazenda, Múri<i.Beraríl. Segundo o'Deputndo·José Costa, li Secre-·'
tnriu da Fnzendado Governo Afrânio Lages gastou mais.i:le 600 mil
cruzeiros apenas cm patinhas de'uçá e casquinhas' de siri servidas du·
rnnte as recepções oficiais:•·:; ' ., •·.. •' •.
. ,.;.
..
:O Decrcto-Lci·n~ 1:390 cm que o Presidente Gciscl se baseou para emitir a sua circular de advertência c que limita as mordomias aos'·
Ministros de Estado, disciplinnambém o uso· das residências 'ofi· ·
ciais, cslabcleccndo quatro tipos de-unidades:' tipo "A", para Minis- ·
tros de Estado: tipo "B", para titulares dos dois mais altos rifvcis do ·
funcionalismo (DAS 5 c 6), que é a oficial, servindo também 'para os
que têm cargos de representação supcrior·oú equivalente; tipo "C" '
(funcional superior), para -titulares de cargos de dircçilo supcnor"
(DAS ·4) ou ·g,·au· de representação equivalente; c ·tipo "D" ·(fun- ·
clonai), destinada aos demais funcionários ou empregados; segundo
critério a ser estabelecido pelo GEMUD (Grupo Executivo da Mu- ·
dança), hoje no DASP (Diretorla de Administração c ·.Serviço ·
Público).
'
Pelo decreto, as residências "A" (ministerial), "B" (oficial) e '
"C" (funclonul superior) scrno entregues para ocupação com os mó·
1

.,

I

I
i

t

~

t
~·

l

-128veis, utcns!lios, complementos c. equipamentos que foram deter·
minados cm resolução do GEMUD.
o artigo 38 do decreto afirma que serão· considerados dispo·
nfvcis, para efeito de redistribuição, as unidades residenciais atri·
buidns pelo GEMUD a órgilos ou entidades c que nilo .forem distri·
buídus no prazo de 90 dias; as do tipo "D", que permanecerem dcso·
·CUpUdas por muis de 30 dias, COntados da assinatura do termo de
ocupuçiio.
Contudo, 6 muito· fâcil para qualquer morador de Brasflili
encontrar apartamentos fechados por espaços de tempo muitas vezes
superiores àqueles estabelecidos no decreto, como aconteceu com o
apartamento do Presidente do INCRA.
Quanto mais alto o cargo- c, portanto o salârio -·maiores silo
os beneficio• c as isenções estabelecidas no decreto. Para os ocupnn·
tcs das residências tipo "B", por exemplo, geralmente sccrctArios·
gerais de Minist6rios ou Presidentes de autarquias, o decreto prevê
isenção de pagamentos como taxa de ocupaçilo c demais despesas de
manutenção (Agua, luz, telefone), at6 o limite mensal correspondente
a dez .vezes .o sniArio mfnimo no Distrito Federal, cerca de
. Cr$ 7.000,00,
Nas residências "C" c "D", os ocupantes silo rcsponsâvcis por
todas as despesas de utilização, além do pagamento de taxa de ocupa·
çilo, que é de I% do valor· do imóvel, Estabelece também o decreto
que é vedada a utilização das 'residências 11A", .. B" c .. C",· "por
quem niio tem categoria funcional para ocupA-las"- o que, na rcnli·
dadc, nilo é ob•dccido,
Em muitos pontos, a lcgislaçilo que regulamenta os usos c costu·
mes dos supcrfuncionários é falha. Ení outros, incxistc, E, qu~ndo a
lei é especifica, detalhada, completa, como nesse caso das residências
oficiais ou no uso dos carros oficiais, ela 6 desrespeitada das mais
diversas maneiras.
·
Os Carros Rodam

Mas, se cm Brasflia alguns Mlnist6rios chegaram a cumpm as
ordens de Ocisei, o mesmo nilo se pode dizer do que ocorre a distlln·
cias maiores do Palácio do Planalto. No ParA, por exemplo, depois
de instituir todas as honras palacianas, como formaçilo de guarda c
toque de CJrncta à sua chegada, 'o governador Aloysio Chaves rcsoJ.
vcu comprar o mais caro automóvel fabricado no Brasil, o.Ford·L&n·
dau (ao preço de CrS 140,000,00 posto cm Belém), iccordistu no con·
sumo de combusUvcl.
Os gastos dos governadores, no entanto, nunca silo isolados,
Imediatamente, providenciaram. tamb6m os. seus Ford-Landau . o
prcsidcntc·da Assembléia Legislativa, o presidente do Tribunal de
Justiça c"àté o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Os sccrc·
târios de Estado c dirigentes de empresas de economia. mista contcntnr'nm-sc cm renovar suas'frotas com Ford.'Mnvcrick mais barntó
que o Landnu mris como este nada económico em termos de consu·
mo de gasolina, ·
.. · . . .
Os.carros oficiais servem para lev~r.os' tilhos dos.supertun··
cionários ao colégio, as madamcs 'às. botiqucs 'e cabeleireiros, os
empregados c os funcionários propriamente ditos. aos. restaurantes,
Os automóveis de chapa-amarela que não silo particulares podem ser
vistos às centenas.circulando cm Brasflia ou nas capitais estaduais,
Servem, às custas das empresas, a executivos estatais c imos farriilias,
Recentemente, um banco oficial renovou sua.' frota, adquirindo
possantes Alfa-Romeo, embola os Dodge Dart de luxo ainda sejam
os preferidos,
.
De certa maneira, contudo, o carro oficial foi aos poucos dcixnn·
do de ser um sim bolo do ustatus" dos supcrfuncionArios. Hoje, qual·
quer funcionAria subalterno pode ter uín à disposição c essa facilida~
de tirou toda u sua imponência,
·
Voar, voar
O "brut·dc-brut", hoje, silo aviões c helicópteros oficiais. A
no·va moda começou pelos Ministérios c, a exemplo do que ocorreu
com casas, carros c mordomias, estendeu-se rapidamente às' cmprc·
sas estatais c .de cconomhi mista, autarquias c fundações, governos
estaduais c municipais. ·
A proliferação do transporte aéreo oficialc seu uso indiscrimi·
nado chegou a tal ponto que, cm maio,.o PalAcio do Planalto rcsol·
veu enviar uma carta circular aos ministros, informando-os que os
jatinhos HS da FAB só deveriam ser usados cm "carâtcr cxccpcio·

Por exemplo: após as reiteradas rccomcndaçõc• do Presidente
da Rep6blica para qu~ fosse diminulda a frota de vclculos oficiais c o
seu consumo de combustfvel, alguns Ministros chegaram a detcrmi·
nar rigidez nesse controle, venderam alguns carros c disciplinaram
seu uso.
O Ministro da Justiça, Armando Falcilo, foi um deles: Tirou o
carro de rcprcscntaçilo individual dos assessores do seu Gabinete,.
mantendo apenas um para o uso de todos :lei, cm horArio de s~rviço, nal",
M~s mantc·•c os 4 carros da' sua segurança, que acompanham o LTD
· Quando essa ·circular foi enviada, contudo, os ministros eram
ministerial.
·
responsáveis por uma lnfimn parcela do consumo de combustível de
Outro que diz ter "dado o exemplo" foi o Dirctor-Gcral do aviaçilo pago ·pelo governo. ·
·
DASP, Darcy Siqueira: reduziu sua frota de 43 vclculos de rcprcscn·
Dos bancos oficiais, ao Departamento Nacional de Obras Con·
taçiio individual (os demais nilo contam no caso) para apenas três. O tru as Secas, à Companhia de Eletricidadc do CearA.- COELCEque Darcy Siqucira nilo conta 6 qual o destino dado aos automóveis hoje i: raro o órgão ·p6blico que nilo dispõe dc'jatinhos executivos,
que não silo mais utilizados. Segundo um jornalista das suas rc· bimotores '"Kins" c "Quccn-Air" c até mesmo os nacionais
loções, no entanto, 20 desses carros foram transferidos para o DOI· "Bandeirante", Se eles existem- c niio consta que ninguém os tenha
CODI do Rio de Janeiro.
vendido- cube a pergunta: quem controla seu uso?
Assim, a rcduçilo do consumo de combustlvcl, qui: o Govcr~o
Na sede do Banco Nacional da Habitaçilo,no Rio por exemplo,
quer, nilo se processa; pois as despesas apenas estilo sendo transfc. nilo é segredo pura nenhum funcionAria qu~ o jatiilho da presidência
ridas de um órgilo para outro, O próprio Coronel Darcy Siqucira decola religiosamente todas as sexta-feiras à tarde para Curitiba, só
informa que o DASP fez um levantamento dos carros oficiais cir· retornando na segunda-feira de manhil.
·
culundo utuulmente upenus no eixo Rio-Brnsíliu: cercu de seis mil
Para os que ainda nilo, tiveram a graça de entrar no circulo dos
vclculos, Mus niio definiu se silo só os chupus·bruncus, ou também os supcrfuncionârios que têm aviões a disposição, resta sempre o conso1
"chupus.frius''. negrus, vcrdc.. umnrclus, etc.
lo das passagens pagas pelos órgãos p6blicos cm aviões de carreira.
A 61tima sofisticação cm termos de carro oficial para uso dos
Como Brnsflia nilo oferece muitas opções de lazer, os supcrfun·
funcionários tamb6m 6 diflcil de ser provada, at6 mesmo pelo Tribu· eion4rios aliviam n solidilo do Planalto Central nus viagens de fins·
nal de Contas da União, segundo dcn6ncia de um alto funcionário de-semana aos seus Estados de origem, ou ao Rio - a cidade mais
do TCU, que, como todos, pede para nilo ser citado: alguns Minis·. procurada.
ti:rios, como o da Fnzcnda, estilo recorrendo a autolocadoras, utili·
O movimento no aeroporto, iis sextas· feiras, chega a pro,vocar
zando os serviços de carros de chapa amarela, comum, com moto ris· congestionamentos c brigas nos guichês - afinal, quase todos silo
ta, tudo por conta do crârio,
autoridades c se sentem no direito de garantir uma vaga. De acordo
O Tribunal de Contas da Uniilo jA recebeu, nas conias dos com levantamento feitos pelas empresas a6rcas, cm Brasrtin, 80% dos
Ministérios, despesas referentes a estes gastos cspcclficos, Impugnou- passageiros silo funcionArias p6blicos, a maioria absoluta com pus·
os, pediu explicações c, at6 hoje, nilo obteve resposta,
sagcns pagas pelos órgãos oficiais cm que trabalham.
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Congresso Nac•onal; Note-se que o Congresso Nacional tem mais de
400 representantes que ·recebem, cada um,. quatro passagens por.
mês de ida c volta a seus Estados de origem c uma ao Rio,
.
Diante dc.todo esse aparato de privilégios, vantagens c regalias
os salários propriamente ditos percebidos pelos supcrfuncionários _:
c que tanta polêmica vêm causando .no Congresso. c na Imprensa :...:.
tornam-se meros detalhes,'uma discussão menor:' Dcfato, os salários
talvez constituam u menor parcela do que custa ao crârio público a·
manutenção dos superfuncionãrios da administração dircta c. indi·
rctadogovcrno.:·· ·.· .::.
. ...... , : , .
.
·
.... Como um supcrfuncionãrio, normalmente, não recebe menos de
60 mil cruzeiros po.r mês, podc·sc dizer que, somando. suas vantagens
indir.ctas, ele chega" no mfnimo, a dobrar seus vencimentos. São os
segu10tes o~.c(llculos mais baixos: m.anutcnçilo e despesas de um
Ford Galax1e: Cr$ 10.000,00, âgua, luz c telefone, Cr$ 7.000,00; e
ulug~~l dcumu c?sa no l:ago, Cr$ 15.000,00; conservaçilo'da piscina,
CrS ·-.~00,00: cnuduge.m. CfSJ.OOO,OO: ~~ém da dispens~ de paga'
mcnto de 'Imposto Predial,' condomínio, vigilância ·etc.. Isso daria
CrS ·' 00.000,00 niensais,'inas' hã ainda outras vantagens;· Alguns órgãos públicós instituíram um salário adicional disfarçado, que é o
cartão de crédito dado uos di retores; além dus contas abertas cm· supermercados.
No final, todas essas vantagens se traduzem cm dinheiro c toaor
os superfunciônários ganham muito mais qué o Presidente da Rcpú·
blica; ·viajam f~cqUcntcmcntc· para o Exterior, ·divertem-se; .fazem
política c dilo prcscntes·às expensas do erãrio ou dos acionistas'das
empresas~· c o governo é sem pie o milior acionista.
Mus, mesmo levundo·ém conta apenas os salários propriamente
ditos, o. supérfuncioóário brasileiro pode ser inclufdo'hoje entre os
mais bem pagosdc'todci'o mundo.
,
Isso pode ser. demonstrado quando sc'comparam os salários do
Presidente do Banco Mundial, Robert' McNamara...;... um' dos super·
ftincionllrios mais bem· pagos deis Estados Unidos-'- com os salários
do Presidente do Banco do Brasil, Angelo Calmon de Sá- que, por
suas próprias·declaraçõcs ao "Estado", estâ longe de ser o mais bem
pugo·supcirfuncionário brasileiro. Em' carta enviada ao "Estado"
publicada no último dia 6 dc'junho, Angelo Calmon de Sá desmente
que seus vencimentos estejam cm torno de Cr$ 300.000,00, como che·
gou a ser.divulgado. Segundo ele, "os.ganhos.mcnsais do·Presidente
do Banco ·do Brasil, incluindo a participação nos lucros, se situam
em .torno de· CrS 85,000,00". 'Admitindo-se a informação oficial,
Angelo Calmon de Sá tcria·um sah\rio anual de CrS-1.020.000,00,:.
· A revistu'norte-umcricunu "U.S. News'World Rcport" de abril
último, por. suu vez,. informa. que o. superfuncionllrio Robert
McNumaru, ex-secretário de Estado,' pércebc um•sulário unuul de
USS 116.000, cerca de CrS 1;2 milhão..
·
Entretanto, se salários pagos a ·executivos fossem o principal
critério para se estubclecef'O nfvel.dc desenvolvimento económico de
um país, o Brasil teria suplantado os Estudos Unidos pois, segundo
uma. pesquisa realizada recentemente pela firma norte-americana de
consultoria'Towcrs, Perrin, Forst e Crosby, "o Brasil é o anico.pars
do mundo onde o.sulário médio nos mais altos escalões das empresas
iguala ou supera o nfvcl dos Estados Unidos".

c

Eo.r .mlárlos?
::. certo que u vantagem relativa usufrufda. pelos supcrfun·
cionilrios brasileiros frente. a seus congêncrcs do mundo inteiro não
se muntóm no cuso dos salários mr~imos, Com· efeito, enquanto os
altos esculiles brasileiros recebem 5% a mais de salário médio do que
seus. colegas nos· Estados Unidos, os opcrãrios brasileiros têm um
salário mfnimo dez vezes menor que o saláriÕmfnimo norte·amcrica·
no (560 dólares mensais, Isto ê, aproximadamente Cr$ 5.600,00),
A pesquisa da Towcrs, Pcrrin, Forst c Crosby fixou-se busi·
cumente nu compuruçilo de salários pagos nas empresas privadas bra·
sileiras e norte-americanas, Mas a grande peculiaridade brasileira

não está só no ·nfvcl dos ~alários pagos a executivos dc,cmp
privadas,· Há indicações de que o Brasil tem nrvcis recordes· de
rios para executivos de empresas estatais. Assim, difcrcntcmcn
maior parte dos pafses, os salários pagos a executivos de cmp
estatais brasileiras rivalizam, quando não superam, o dos exccu
de empresas privadas.
·•.
Si: os salários do Presidente 'da República e dos Ministre
Estado' são inferiores aos'Salários p~gos pura 'os altos'<iscalõê
empresas privadas o mcsmonilo acontece, atualmente, com os r•
mentes recebidos pelos executivos de empresas estatais. . ~
O melhor e mais evidente indfcio du desproporçilÓ. que Út
rum ultimamente esses níveis salariais é o mistério que cerca:,
quer informação sobre vencimentos e vantagens dos funcionário
primeiro escalilo do governo.
· ·
· ·Isso' podeser caracterizado pela àÚtudc dÓ presidente do B;
Naci~nal du Habitação. Indagado sobre os salãrios da diretori·
BNH, ·ele' disse que uma decisão do Conselho Monétário Naci
nivel?u.op~drilo do seu ba~coa~ do Banco do Brasil c expli~u:
·· ·' :"Quundó á Assembléia Geral do Banco do Brasil estipul~
rio da suu di reteria, o BNH acompanha".
. "Então - insistiu o · repórter - . quais silo esses n

o,

atuulmentc'!"

·

"Não _sei, ~7spondeu Schullman. ffies mandam us info.;maçc
nós cumpnmos .
.
. ..
Nu mesma semana, o presidente do Banco do Brasil acub
dando a· resposta, na sua carta-desmentido enviada. ao ·~Esta•
tirando certamente as eventuais dúvidas:do presidente do BNH
·bre os seus próprios salários.
O que o BNH informa í: .que os vencimentos de seus direi•
são regulados por uma famosa c misteriosa RD (Resolução de c
toria), que leva o número 65/72. Certa vez,.um funcionário do B
precisou consultar esse .documento, que tambí:m ,fixa padrões s
riais pura os demais empregados, a fim ·de dirimir uma dúvida ,
soai. Mas nuo obteve muito êxito. Depois de inúmeras e dcmor~
·gestõesjunto ao setor competente,. forneceram-lhe apenas a part•:
RD 65f72quc supostamente lhe interessaria.
.
.
· Nem o próprio Governo tem condições de responder a essa
gunta que.vem.sendo feita ultimamente com bastante insistência
especial· nos meios parlamentares. Quanto ganha cxatamente'
executivo dus empresas públicas?·
Recentemente, n~ Senado, foram feitas denúncias de que o ,
sidentc du PETROBRÃS ganha mais de .CrS 200,000,00 por·mi
que o· Banco do Brasil distribuiu, só no nno"passado, cerca
CrS 7.000.000,00 nos scus'diretores, sob a forma de participação
lucros:· ·
·
·
·
··
· . ··
''
Os denunciantes foram os Senadores Leite Chaves (MDB·PF
Luíz Cuvulcunti (ARENA·AL). Em' vista. disso, lideres do Pàrtido
Governo solicitaram u.inúmeras empresas os vencimentos dosdi~e
r~s. As p?ucus que. atenderam ao pedido informaram apenas o ·sn
r1o propriUm~nte d1to, sem enumerar as vantagens adicionais •..
A própna tarefa do Partido do Governo de defender. cs
superfuncionários é difícil, pois as empresas ni\o informam 0 va
da ajudu de custo, dus.representuçõcs, diúrias de viagem, mordam
consumo de combustlvel, aluguéis de casas, etc,
.. ,
Em seus b~lanços, por tradiçilo, as empresas nilo oferecem
analist.u condições nem .mesmo de saber quanto ganham o preside 1
c os dmtores. Suo registrados, upenus,"os 'honorários· da dirctor
lunçudos no total de despesas udministrativus ou outras 'clussifi·
çilcs.
Poucos exi.bem 11 pur~ic.ipaçilo nos' lucros ou as grutificuçõcs.
Bunc~ do Brus1l, no seu ult1mo bulunço, ni\o aponta· os· honordri
dos d1rctores, mus demonstra· que só no segundo semestre 'dou
pussudo eles rcceb~rum umu purticipaçilo nos lucros no valor de.C
3.600.000,00 o que, com o resultado do semestre anterior,' chegu
quusc CrS 7,000.000,00.
No uno; isso significa CrS 422.000,00 puru cudu um dos 16 di
tores, ulém dus dcmuis vuntugens.
·.
'
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De qualquer formu, upesur de todo o sigilo erguido em torno
dos sul6rios dos superfuncionários, algumas informações comcçurum a vazar, permitindo que se monte um quadro o mais aproxima·
do possível du reulidude.
Alguns, como os dirigentes da. Companhia de Eletricidade do
<e<~rú - que utende pela sigla COELCE - chegaram a -ulegur
·•segredos de Estudos"- para sonegar ns informações pedidos pelo
repórter, sustentando que "sobre esse nssunto, o presidente c os
dirclores somente devem sutisfnçõcs no Conselho de Contas, pois é
um nssunto estritamente confidencinl, umu vez que nilo interessà no
grande público,

Mais os lucros
Nu Companhiu Sid•:rúrgicu Nncionul, no Rio, um dos técnicos
I igados à suu direçiio, nilo impôs qunlquer. obstáculo à obtenção
dessns informações, segundo ele "muito proveitosas pura a empresa
nlOSirnr que seus di retores nilo recebem sulnrios ustronõmicos mus
ao nlvel de merendo",
·
Os atuuis vencimentos dn diretoria foram fixndos nn última
:Assembléia Gmil e publicados no Diário Oficial dn Unliio de 28 de
n111io de 76. Variam percentualmcntc sobre o snlário máximo dos
empregados, que(: de CrS 25.730,00, correspondente à funçilo de su·
per i ntcnden te.
O presidente da CNS gunhu 35% ncima desse limite (CrS
>4.730,00), o vice·presidente executivo mnis 30% (CrS 33.449,00) e os
cliretores mais 28% (Cr$ 32:934,40),
A Compunhia Vale do Rio Doce também considerou "politica-

mente intcressunte" não esconder os níveis salariais de seus dirigen:
lcs, Eles gunhum mensalmente 10% acima do teta de CrS 37.000,00
do quadro geral, equivalente uo.sulúrio de superintendente~ e o
J>residcnte m1.1is 15% (Cr$ 42.550.00),
No final do uno, a Assembléia Geral fixa u gratificação da direlorin, que no uno passado foi de Cr$ 3,600.000,00, segundo uma versão, ou de Cr$ 1.500,000,00, segundo outra. De qualquer forma, os
especialistas em balanços informam que os nove diretores du Vale do
~io Doce tiverum uma participação nos lucros maior do que a que
foi png:1 pela multinacional Andersen Clayton aos seus seis di retores,
O presidente da ELETROBRÃS, o médico Antonio Carlos Ma·
g:!lhues, garante que cortou alguns favores, atribuídos à dirctoria,
depois que algumas denúncias chegaram aos jornais no'inlcio do
11r:1o. l'roibiu, por exemplo, que um dos diretores usasse o avião da
cnlprcsll pura constantes viagens ao seu Estado de origem pura
p>~rticipur de reuniões politicas,
Mus os diretores, 1da ELETROBRÃS. continuam recebendo 17
11drios por uno,. além das ·férias e demais vantagens. Os dados
ofici11is da ELETROBRÃS mostram que os seis diretores 'receberam
honorários equivalentes a Cr$ 2.800,000,00 em 75, além da participa·
çi:io nos lucros da empresa,
Na Companhia Docas de Santos, os seis dirctores ganharam
Crl2.800.000,00 em honorários, muis Cr$ 2.400,000,00 em participa·
çií.o nos lucros, o que corresponde u um salário anual de Cr$
!00,000,00,
A Petroqulmicu ,Uniilo, por suu vez, quase dobrou os honorá·
rios de seus dirigentes: pagou-lhes r.rs 2.090,000,00 em 75, contra
Cri I, I 00,000,00 no uno unterior, sem contar outras participações.
Mas os bons salúrios e outras vantagens nilo silo encontráveis
npcn•IS nu esfera federal. O Banco do Nordeste, por exemplo, nada fi.
CIL 11 dever ils melhores fontes pagadoras estatais das regiões mais
desenvolvidas do Centro-Sul do Pais,
'Tilo bem remunerados silo seus dirctores que, uté hl1 bem, pouco.
lmJ~o, os recursos destinudos à sun participação nos lucros e ils
gr•llifieuções de funcionúrios eram superiores aos reservados puru o
PILSIInJcnto de dividendos aos ucionistus. No uno passado, o Banco
dt> Nordeste deu aos seus cinco diretores, ulé:m dos sulários, umu
pu rlicipaçilo nos lucros que utingiu u Cr$ 2.075,000,00,
Sustentundo que o Banco do Nordeste tem "umu longa trudiçilo
o(Jc scrlcdndc pror.ssionul, er.ciênciu opcrucionul c dcdicuçilo il cu usa

públicu", seu atual presidente, fez qucstilo de esclarecer: ~'Ao ussu·
mir o cargo, tive o cuidado de implantar uma r.Josor.a de rigorosa
austeridade administrativa, eliminando gastos supi:rnuos e controlando os custos c dispi:ndios cm imobilizações", ·.
Na Buhia, segundo a relação oficial, o supc~funcionário mais
bem ·pago é o Presidente da ·Empresa Baiana de Águas c Sanca·
mento, que recebe 26 salários mfnimos por mês, mais 30% de verba
de representação, o que daria um total aproximado de 25.000,00,
Ma~ o Dirctor Presidente da recém-criada Companhia de Dcsen·
volvimcnto do Vale do Paraguaçu, qucixa'sc que cstt\ tendo um prc;
juizo mensal de CrS 30,000,00, por ter trocado o cargo de superintendente do Banco do Estado da Bahin pela Presidência da CDVP.
Como informou que recebe atualmcntc um salário mensal de CrS
25.000,00, é fácil deduzir que os dirctores do Banco do Estado da
Buhia devem estar ganhando_ CrS 55,000,00 por mês,·
·
Outra particularidade da Bahia - que jt\ tem um" total de 21
empresas estatais- (:a situação do Presidente da Companhia de Ar·
mazí:ns e Silos (CASEB). Embora o seu salt\rio seja o menor de todos
ospagos pelas empresas estatais:..._ CrS 10.000,00- ele tem direito a
5% de participação nos lucros da empresa, que no ano passado
foram de 4 milhões de cruzeiros, segundo a Secretaria da Agricultura
da Bahia.
·
·

Acumulados
Por causa dessas pcc~liaridades (silo comuns os casos de superfuncionários que têm participação nos lucros ou recebem cntre.l4 c
16 salários por ano, como os dirctores da Companhia Estadual de
Silos e Armazéns do Rio Grande do Sul, ou. os di retores da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia), os supcrfuncionários da
administração direta ialvez não gostem de· fazer. comparações dos
seus salários com os que são pagos pelas empresas estatais.
Entretanto, é fatonotório a crescente disparidade entre os vencimentos dos servidores estatutários c aqueles regidos pela CLT e, .até
mesmo entre estes e secretários ministros de Estado. ·
As empresas públicas só contratam pclaCLT. O que permite a
um economista de uma empresa dessas ganhar até três vezes mais do
que o economista de um ministi:rio, cstatutt\rio, mesmo que desempenhe o mesmo trabalho.
Para isso, basta comparar os salt\rios pagos pelas empresas
estatais com os mais altos salários pagos ao·funcionalismo público
estatutário (da administração direta),
Na administração direta, o n!vcl mais alto é o DAS (Direçilo e
Assessoramento Superior)- 6: CrS 20,000,00, mais 60% de verba de
representação (secretários-gerais dos ministérios): DAS-5: CrS
18,000,00, mais 55% de verba de representação (cm geral, presidéntes
de autarquias); DAS-4, CrS 17,000,00, mais 50% de verba de representuçilo (di retores de departamentos de ministérios); DAS-3, CrS
14.500,00, mais 45% de verba de representação (chefes de gabinete e
consultores juridicos); DAS·2, CrS 13,000,00, mais 35% de verba de
representação (assessores de ministérios); e DAS-I: CrS 11.000,00,
mais 20% de verba de representação (assessores das secretariasgerais),
·
O decreto dos.curgos DAS estubclece, detalhadamente, quem
tem direito aos seis niveis, especificando órgilo por órgão, numa extensa lista, Essa referência ê apenas para os funcionários ministeriais,
Um Ministro de Estado ganha utualmente CrS 22.000,00, mais 70%
de verba de representação, o mesmo a que têm direito o ConsultorGeral du RepQblica e o Diretor·Gcral do Departamento de Admi·
nistruçilo e Serviço Público (DASP).
Só mais recentemente, por um outro decreto (o de número
75,627, de 18 de abril de 75) foi criado o nivcl FAS (Funçilo de
Assessorumento Superior), que dispõe sobre a contrataçno para o
desempenho das atividadcs de asscssoramcnto aos Ministros de
Estudo.
Esses funcionários servem pura "atender ao desenvolvimento
dos trubulhos cuructcrizudos pelo alto nivcl de especificidade, com-
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plcxibilidude c responsabilidade''. Só os Ministros de Estado c diri·
gentes de órgilos inlcgranles da Prcsidi:ncia.da RcpOblica podcrilo
dispor de funções deusscssoramcnto no grau superior.
·e exigida formação completa de nível superior c o salârio vui de
Cr$ B.OOO,OO.a CrS 36.000,00.-a critério de cada· ministro. Esse de·
creio acabou gerando um outro falar de disparidade, com fun·
cionúrios.domesmo órgilo, _excr:cndo a mesma função, percebendo
sulúrios complclamcnlc diferentes. Taf categoria apenas nilo prevê o
ucúmulo .de salârios: o funcionAria FAS não pode ser da admi·
nislruçilo direta, .
.
. ·· .
. . . ..
. .Nu purafernáliada estrutura saiÓriul dos órgãos do Governo, do
que ê permitido c_do que não é, há uma lei bastante curiosa. Esse De·
creio_ permite uma opção para os funcionários que têm cargos DAS:
quando o seu salãrio no órgilo de origem for superior ao DAS a que
lcriu -direi lo, ·ele continua recebendo ·o salârio maior; do órgão de
origem- c, ulém dele, mais 20% do DAS que lhe seria destinado.
o cuso do Sccrclúrio ·de Imprensa da Prcsidi:ncia da Repú·
blicu, Humbcrto Esmeralda, c do Diretor·Gcral do DASP, Coronel
Durcy Siqueira, que continuam ganhando seus· salários de fun·
cionários da PETROBRÁS.
Há um parecer do Consultor·Gcral do DASP, Clcn!cio da .Silva
Duurle, segundo . o qual, determinados funcionários podem
acumular vários salârios, ou seja: recebem a. aposentadoria de
militar, ex·minislrosdc tribunais, funcionários de empresas cslaluis e
muis o sulúrio correspondente. à suu função .aluai.. Enquadram-se
nesse parecer, o Ministro-Chefe da Casa Civil, General Golbery do
Couto e Silva, e lodo o pessoal da PETROBRÁS que acompanhou o
Presidente Geisel para o ·Palácio do Planalto, como Humberto .Es·
meruldo. Esse parecer foi emitido nos primeiros dias do atual Go·

e

verno.

O ESTADO DE S. PAULO
Terça-feira, 3 de agosto de 197ó
Os Super}uncionários - 2
Dos tempos de euforia à crise de 1/deranca

"A tecnocracia nasce de um dislanciamcnlo cada vez maior
entre as fontes políticas c populares do poder c a tarefa concreta da
administração" (Roberto de Oliveira Campos).
"Com o moviménlo de 64 passamos a ler uma aliánça cillre os
interventores do poder pol!tico, os milhares, c os técnicos". (José
Ma ria Vilar de Queiroz),
·
"A colocação do ·tecnocrata no primeiro plano da sociedade
constitui experii:ncia brasileira vitoriosa, sobretudo porque a _classe
política nilo ofereceu alternativas ao país, .abalado por sucessivas
crises políticas" (Mário Henrique Simonscn).
"O recrutamento de pessoal técnico qualificado passa a ser mais
intenso em. funÇão da radical mudança que se fctua na situação polí·
lica do país" (Joiio Paulo dos Reis Vclloso),
Com o pussur dos anos e dos governos revolucionúrios,
contudo, os conceitos sobre os tecnocratas foram mudando. O que
antes representava uma cspêcic de 1cspcrança de salvação nacional,
cm oposição li desmoralizada classe politica, hoje ê um termo quase
pejorativo, passada a fase de euforia. ·

melhor exemplo desse clima· de "as ·coisas acontecem .e a gente
acompanha", o fatalismo característico do Brasil dos dias aluais;.,: ,
Embora haju indicações de que o termo tccnocr~cia jâfos;e
usado no século passadopoi'alguns obscuros cnsa!stàs, ele só viria a
se tornar uma palavra da mÔda no Brasil a partir da Oltiina década,
quando os governantes passaram aser nomeados cm vez de eleitos c
faziam 'questão de dci~ar bem claro:. "Eu sou um técnico, ·nada en·
tendo de polltica, meu Onico compromisso.écom a admini:stração'~· ·

A exemplo dos vclhospol!ticos, porém,: na ausência de qualquer
ideologia, eles também começaram a se agrupar ê:m torno de alguns
líderes, não propriamente éarismãticos como aqueles;. mas que ao
menos lhes servissem de guia;
· ''Assim; curiosamente, foram dois tecnocratas introduzidos'· ria
vida pOblicapor'políticos populistas qu'e 'se transformariam nos I!·
.·deres da emergente fornada de supcrfuncionârios guindádos à gcriln·
cia do País a partir da ruptura institucional de 64.
Levado para o Banco Nacional do DescnvolvJmcnto Econô·
mico pelas mãos de GctOiio Vargas, Roberto dc.Oiiveira Campos foi
o primeiro desses "bund-le~der". Tomou~ihe o bastão o 'professor
univcrsitârio Antonio Dclfim.Nctto, ungido no seu cargo de estréia
pelo falecido governador Adhcmar de Barros, que lhe deu a Com is·
siio da Bacia ParanA-Uruguai.
No atual momento ·da vida' naci~~al, 'com os dois "band·
le~dcrs" entregues· a . atividadcs . diplomâlicas,_ os tecnocratas : ·
nacionais .vivom a etapa mais dilicil e decisiva de sua crúzada. Orliíos
de lideranças, carentes de uma unidade de pensamento, responsabili·
zados - como antes. eram os pol!ticos - por todos os males
nacionais, eles têm boas razõespara, apenas 12 anos depois, repu'·
·dia rem a graça recebida c receberem a qualificação cio tecnocratas
como uma ofensa.
Uma situação bem diferente daquela euforia de poder c glória vi·
vida, nem faz tanto tempo, .quando o Oltimo ·"band-lcadcr" ·se
preparava para assumir ·o Ministério· da Fazenda - e; com ele, o
comando dos destin~s económicos do pais.
Depois de uma rápida passágem pela' Secretaria da Fázcnda de
Silo Paulo, para onde foi abençoado por Roberto Cam'pos, Delfim
Nctlo se encarregava de . recrutar. os superfuncionãrios nó scleto
grupo das suas relações àcadêmicàs formado na Faculdade de
Economia c Administração da USP, no IPE (Instituto de Pesquisas
Económicas) c na ANPES (Associação Nacional de Programação
Económica c Social). .
· ' ·
·
·

~
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Os futuros superfuncionários trocavam alegremente suas obscu·
rus e unõnimus cátedras por imporluntescurgos da administração
estadual ou federal. Da noite para o dia, os "Dclfim·Boys", como se
tornaram conhecidos, transformavam-se cm notícia; cm personagens
diãrios dos jornais,- com ·seus salários mulliplicados ·c ilimitadas
perspectivas.
Desta forma, Eduardo de CarValho foi para a chefia .da
assessoria cconômicn do Ministério du Fuzendu; Viacuvu, pura o lns·
liluto Brasileiro do Cufó: Normun, pnru o Buncodo Estudo de Silo
Pnulo: Ginnpuolo, pnrn u. Cni~u Econõmicu Federul: Roccu, paru o
Conselho de Politica Adu!1neirti: Cipolluri, paru o Conselho Nu·
cionnl de Polllicn Suluriul: Puslore, pnru u ussessoriu do Minisli:rio
du Fnii:ndu: Yokolll, pura o Banco Cenlrnl: lkcdn; puru o Conselho
de Politica Adunneirn, ele,

"Eu não sou um lccnocrata, sou um técnico disso ou daquilo"coslumum vocif~rnr os superfuncionârios que antes nilo se
Outros superfuncionários seriam requisitados no rol dus relu·
preocupavam muilo com essas sutilczas semânticas.
ções .pessoais do ministro , como.Pccora, que foi para a sccrcluriu·
Em primeiro lugar, é preciso del~ar bem claro que não se pode gcral.do Mlnistêrio; Andrade Pinto, pura o ·lnstilulo Brasileiro do
f.:ar hoje dos tecnocratas nacionais como se formassem um grupo Cufí:: Fruncisco.Jsruel, pura a chefia· do gabinete do Ministério:
homogéneo, classe, custa ou cslamento social. com um pensamento Moacir Teixeira, paru us Centrais Elétricas do Estudo de São Paulo,
Onico ou algum objelivo comum definido. Eles talvez constlluam o etc,

'
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. O núcleo original não tinha mais de 20 pessoas. "Mas havia
muitos na periferia que foram sendo absorvidos", explica um deles.
entra e sai sempre foi intenso. um grupo muito flutuante: hã um
vuivi:m constante de órgãos do governo para empresas privadas
Villares, Bousinhas
& Campos, Grupo Montreal c vi cc-versa,· ·
.
.
.

o

e

~

.o; supcrfuncionãrios. estatais costumam trabalhar. sempre cm

equipes- entre eles conhecidas por gangs, Na gang de Delfim, hã
vArias subequipes, sublidcranças, que nem sempre remam na mesma
dircção. Mas o que sempre uniu o grupo é a .sensação de poder, de
impor suas idéias, seus projeto~.
·
A imagem de equipe é essencial na· complexa teia que a g~ng foi
tecendo em praticamente todos os sctorcs da administraçilo pública,
a ponto de seus próprios integrantes desconhecerem hoje. quantos
são, Essa imagem resistiu até mcsmo·à salda de Delfim do Ministério
da Fazenda, que se fez seguir do' grande expurgo de 74, quan~u nni·
dou o governo. "Não ficou um para contar a história", lembram
eles, fazendo questão de reafirmar que ninguém desobedeceu às
ordens de Delfim.
Trcs anos antes, com a gang no ·auge do poder, a 'revista
Realidade os retratava ussimnuma extensa reportagem: .

"Suu equipe jã foi definida como máfia, maçonaria, um clube
fechado( ... )
-Nosso grupo só permite o ingresso de quem possa colaborar
c não precisa tirar nada de nós, diz um dos iniciados;
·
Atinai, quais si'io os requisitos indispensáveis? (... ) Resta uma
exigência imposslvcl de afastar: ser economista c falar "cconomês".
Eles cultivam um tabu: nilo gostam'dc sociólogos.
Consideram-se tecnocratas. Fazem questão de não ostentar
ideologia".
Idas e Vindas

Nada mudou com a perda do poder. Mesmo porque não se
passou um ano para. que eles começassem a voltar aos órgãos da
administração dircta e indircta do governo, depois de uma rápida
passagem por empresas privadas, especialmente multinacionais.
·Eduardo de. Carvalho,· por exemplo, que era o chefe da sua
assessoria económica e foi para a "Safron·Teijin" (multinacional
japonesa cujos negócios vão da indústria textil a hotelaria) já cstã na
Companhia Vale do Rio Doce, Para lã levou, entre outros, Gil Pacc,
que era da assessoria do Ministério; Alberto Alves, cx-IBC, c até'a
secretAria de Delfim. Só não levou Francisco Israel, porque i:stc
acompanhou o ex-ministro na sua ida para a embaixada cm Paris.
Com o progressivo agravamento da situação económica do pals,
a reaproximação Delfim-Governo se intensificou c tem. hoje seu
principal reduto na Fundação do Comércio Exterior, para onde foi
Marcos Vinicius Pra tini de Moracs, ex-ministro do Comércio. c
Indústria c homem de confiança do atual embaixador. Lã cstã
também Afonso Pastore, cx·IPE, que muitos chegaram a apontar
como herdeiro da liderança de Delfim.
Antes disso, porém, Delfim fez uma tentativa de reagrupar a
gang no mesmo reduto onde tudo começou; na Faculdade de
Economia e Administração da USP. Para ele, a volta se deu sem
maiores problemas, Afinal, Delfim 1: atê hoje o único catcdrãtico de Econometria c Economia Brasileira- formado cm Economia (a
escola, que cstã completando 30 anos, foi fundada por um grupo de
engenheiros, advogados, filósofos, que silo atê hoje seus catcdrã·
ticos) e sua capacidade didática ê incontestada.·
A mesma facilidade não teriam, porl:m, os professores
assistentes de Delfim, os alunos de Delfim, os alunos dos alunos de
Delfim, a dinastia toda que havia trocado a escola pelo Governo. A
maioria havia ficado para trãs na carreira univcrsitãria, enquanto as
novus gerações corriam utrãs de tltuios.
A novu fornudu daquilo que se convencionou chamar de "a·
maior fãbricu de tecnocratas do Pals" fez cursos de doutoramento

nos Estudos. Unid~s, principalmente nas· universidades de Yale c
Chicago, Tiveram uma formação liberal, foram muito influenciados
por todos os acontecimentos ·ligados ao , Caso· Watergate c
procuravam desvincular a instituição FEA-IP&-USP. da politica
económica do Governo, mero laboratório de fórmulas oficiais.
Com aConstituição de 67, qucin tinha mais de cinco ànós como
professor efctivo fói considerado ·estável. Só os colaboradores mais
novos de Delfim, como Colásuonno c Viacava; não se enquadravam
nes'tus.;normas de ·estabilidade.· Mas,' recéntcmcnte; quando 'hóuve
um concurso paru a regularizaçilo da situaçilo de todos ''os profcs·.
sares, Colusuonno,' que· estava inscritói não 'apareceu. Era um·
concurso de tltulos c ele certamente seria' classificado abaixo de mui·
tos de seus ex'aiunos que se haviam· dedicado à carreira universitãria,
•'
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. Apesar de. tudo, nenhum deles se, afastou· definitivamente da
USP. Estão tndos.liccnciados,.por uma questão de stalus. Em seus
currículos constará sempre o item: professor. licenciado.,
Enquanto os ~ membros da dinastia, Delfim retornavam
gradativamente a ocupara cargos públicos, os que seguiram carreira
na FEA c no IPE, procuravam desvencilhar-sedo rótulo de "fábrica
oficial' de tecnocratas":_; uma imagem que não lhes interessava
mais. "0 pessoal do IPE de hoje tem pouca•coisa c ver com Delfim",
garantem.
,'
'
·
Um dos sintomas de que a velha imagem era' desgastante, os
aluais titulares do IPE sentiram no ano passado: boa parte dos
estudantes 'de pós-graduação preferiu ir para as' universidades de
Campinas e Brasília, onde eis cursos, apesar de tudo; têm fáma'de ser
mais livres, menos·compromctidos com o chamado "modelo brasileiro~·. .
·
·'
· ·
'
Siio as discussões c divergências cm (orno desse ."modelo" que
costumam dividir h pequena parcela . de tecnocratas realmente
preocupados com os resultados do seu trabalho na vida nacional.
Isso se torna mais evidente no JPEA (Instituto de. Pesquisa Económicas c Sociais, órgãos'ligado à Sccretarià'Gcral de·PJanejamento),
outro importante reduto da tecnocracia nacional, que por suas posi·
ções muitas vezes opostas à ·dinastia délfinianil' chegou a ser rotulado
como "a ala esquerdizante da polltica económica",
Como sempre acontece, ~o se 'tentar. rotular os tecnocratas
como um bloco homogéneo, também, neste ·caso a generalização
incorre em erro. Hã, de 'fato, dentro do IPEA, um grupo·conhccido
como "de esquerda", devido as suas preocupações sociais·no cnca·
minhumento da polltica económica do Governo, que diverge do
"modelo" espei:iaJmente no tociÍntc,ao prob)Cf1la da distribuição de
renda, Seus integrantes são, cm sua maiorià,.formados (ou sofreram
forte influência) na Escola Latina, de· Santiago' do· Chile, onde
estudaram ao tempo de Eduardo Frei c Salvador Allcndc, ·
Mas esse grupo é tão minoritário quanto o dos."convictos", que
se colocu·no extrcnio'oposto por apoiar incondicionalmente a poll·
ticu económica dos governos rcvolucionârios, O pensamento destes
pode ser assim resumido: "O modelo .ê esse. E acabou. Se tivermos
que mudar ulgúma. coisa, vai ter.' que ser dentro. dà' sistema vigente,
Qualquer outra modificação é considerada ,inéompatlvcl com as
nossas tradições".
No IPEA, como na FEA-IPE-USP, a maioria absoluta

coloca-s~ entre um extremo e outro, ou seja, não /: nem contra e nem

a favor do ... modelo",. 'inuiio pelo contrãrio. Simplesmente, não o
discute. Essas pessoas são conhecidas também como os ·~clnicos" tecnocratas dispostos a servir a quaiq'uer governo; desde que sejam
satisfeitas súas necessidadcs'dc ascensão social:
. . Explica-se: são; cm sua maioria, filhos de imigrantes, de comer..
C1âr1os ou pequenos comerciantes, de profissionais liberais, Ou seja,
elementos oriundos·da classe m~dia c mêdia asctndcntc, que chc·
gurum à escola supcrior·quundo economia c Administruçilo eram os
cursos da moda, Raros são os que vêll' ~~ fumflias tradicionais de
posses,
·
· ·
•

-13·3"Encher Currfcu/o"

Trabalham pura os órgilos da administração dircta ou indircta
do Governo, como trabalhariam para qualquer empresa privada na·
cional ou estrangeira, pensando unicamente em ·tirar o maior pro·
vcito' possrvcl no menor espaço de tempo. Nesse sentido, os órgilos
públicos - além de terem abertos seus cofres com magnanimidade
para os supcrfuncionârios - apresentam uma outra vantagem: per·
mi tem "encher o currrculo" mais rapidamente.
· · "Encher o curdculo" significa escrcvcrartigos para publicações
oficiais, participar de simpósios, cursos c conferências no mundo in·
tciro, ocupar cargos de prestrgio na vida pública- tudo que valórizc
o tecnocrata no mercado: de .trabalho, permitindo que ele faça
maiores exigências na sua volta à empresa privada..
·
A propósito das palestras c conferencias, que podem parecer
uma atividarle menor 'dos tecnocratas, eles costumam lembrar o que
ocorreu à í:p!lca da :formação. do· atual ministério: "0 Rangel-Reis
(que era do IPEA) c o Paulinclli só foram convidados para o Ministério depois que fizeram palestras na Escoía Superior de Guerra";.
. As palestras silo .ainda a melhor maneira de individualizar os
anônimos.trabnlhos de equipe, permitindo que o poita~voz de um órgilo,convidndó,n discorrer .sobre .um dctcrminado.assunto utilize
idéias c propostas resultantes de pesquisas que envolveram vários ele·
mcntos; :
· A gran'dc preocupação de todos~ "fnzcrum pecúlio". Para isso,
in'vestirnm suas rendas primeiro 'pas bolsas de vàlorcs: como silo eles
os que têm mais fácil acesso às informaÇões c podiam saber para
onde navegava o barco da·polrtica cconômico-financcira do Govcr·
no,' ganharam bom dinheiro. Após' a quebra que' se' seguiu no
fantástico .. bóom;' passaram a investir· no merendo imobiliário/Hã
uma obsessão pela poupança,' fazer um 'pàtrimônio, "dcixnfnlguma
c~isa para os filhos"
· ·· ·
O qtic nilo impede que haja um bom nümcro de deslumbrados
mais·prcocupados com os sinais aparentes da ascensão social. Para
estes, o imporí1nte i: conseguir uma casa no Lago, na Barra ou no Jar·
dim América, ser citado .nas colunas sociais, recortar as notrcias c
enviar à famUia da cidadezinha de origem. Para isto, eles costumam
contar que almoçaram'com o ministro fulano, mesmo que só tenham
passado pela sua casa na nora do almoço para levar um documento.
Ou anunciar'qúc irão rcccbcr'alguina condecoração, mesmo que esta
éondccóração nem· exista-mais. · • · ·· · '
o grupo dos "deslumbrados" é; evidentemente, o que• menos
produz, pois vive viajando, participando de recepções, organizando
simpósios. E surgem os modismos:· tecnocrata que se preze, hoje cm
dia, tem que praticar ti!nis ou golfe- se possrvcl, os dois •. ·: · •
, · Em. termos de .atendimento às vaidades, os órgãos pllblicos
apresentam ainda unia outra vantagem cm relação às empresas privadas ou no trabalho cm ·consultarias; No órgão pllblico, o•tccnocrata
é o executivo, ele tem o poder de mando, de ver suas idéias concrcti· •
zndas, enquanto nas consultarias. faz um projeto, que ·é aceito ou
não. As suas ntividades aparecem mais, ele se torna notrcia.;... o que
é muito mais difTcil de acontecer com o executivo de uma empresa
privada.
Um tecnocrata mais bem humorado chega a dizer. que esse
processo poder ser chamado. de •.•a classe média na presidência da
empresa". Com isso; ele quer mostrar que dentro das.cmprcsas.cstu•
tais, apesar de .todas as injunçõcs poUticns, jd hA. a possibilidade de
um supcrfuncionârlo tccnoburocrâtico sonhar com um cargo ,na
dirctorin ou até mesmo com. a presidência- o quc·éinviúvcl nas
empresas privadas. tradicionais, ainda estruturadas . num sistema
familiar c patriarcal.
,
·.
· Essa possibilidade, no .entanto, ainda é bastante .restrita, n~
medida cm que os postos mais altos das empresas c órgilos públicos
cm geral ·nilo costumam ser preenchidos pelos supcrfunciondrios de
carreira, mesmo os mais reconhecidamente capazes, mas atendendo
u outros critérios cm que a bajulação, o parentesco c as

conveniências poUticas têm prioridade (vide "A Oligarcia c outràs
histórias").
''
.
Aos que · aspiram · ~ ·postos mais altos, continua sendo.
imprcscindfvcl comparecer ·a todas as reuniões sociais;oficiais ·aniversários, posses, chazinhos das. cinco 'nos ministérios - ativida·
de que, fatarmcntc; lhes ocupariam todo o tempo. Há, ainda, a forte
concorrência de militares,. que, progressivamente .foram ocupando
cargos pablicos antes reservados aos civis.: •·
··
• ·•· Onde é maior a prcscnçn.dc·militarcs, especialmente nos· órgãos ·
ligados a transportes c comunicações, os próprios organogramas chc·
gam •a ser alterados, ·hierarquias invertidas;· respeitando-se ··as
patentes:. um coronel, jamais podcrldicar subordinado a um tenente,
por exemplo. .
· .· .. · · . ·
.• ·se; de um lado,. os militares chegam a ser concorrentes dos
tecnocratas civis na disputa de postos, de outro alastraram-se as DSI
.;;.. Divisões de Segurança e Informações- que erigiram um muro de
protcçilo. cm .torno de todos os supcrfuncion4rios, •indistintamente.
Hoje, as DSI se espalham do escritório do INCRA cm Porto Velho
ao mais distante escritório'da COBAL na fronteira gallcha, passando
.por todos os ministérios, autarquias, assessorias, dificultando a nção
fiscalizadora da imprensa.· ··• ·
·
.:
· · J;: verdade .que na máioria dos casos as .DSI - •. ocupadas
habitualmente por coronéis reformados - pouco trabalhado têm
· ncssc.campo. A cada vez mais polpudas verbas de-. publicidade c
subvenções oficiais· encarregam-se de impedir a ação fiscalizadora
da imprensa, uma vez que as empresas cm sua maioria preocupam-se
mais cm ·ni!o perder ·o .cliente ...:. a. cujas 'custas, muitas vezes, ·a
empresas sobrevive.
·... , · •· · , . ·
Os "Diãrios. Oficiais" p~rtcnccntcs à cmprcsás particulares
multiplicani·sc de Norte ·a Sul,' fazendo que muitas vczcs'jornais
concorrentes de iímà mcsmà i:idadc publiquem cxatamcntc a mcsrnà
riuinchctc c'as mesmas matérias, linha por linhaivrrguhi'por vlrgida,
dando apenas
versão .oficial.
'
.
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-: .. Um dos mais entusiasmados adeptos dessa prâtica é o governa·
dor do Piaul, Dirceu Arcovcrdc, que chega a pagar até oito pAginas
de publicidade na imprensa de outros Estados, rclatando.oil feitos' da
sua administràçilo; Rcccnicmciltc; o deputado c publicitârio-Amiual
Neto foi convocàdo para fazcr.um filinc sobre .as rcalizaçõés ·de
Arcovcrdc, que custou entre CrS 250,000,00 (segundo o assessor. de
imprensa do governador) e CrS 600.000,00 (segundo os deputados
da oposição). De qualquer. forma, comenta-se cm .Tcrcsina, .à filme
conseguiu desagradar a todos, situacionistas c oposicionistas. . . . •
. , , ·A,prolifcraçilo de publicaÇões oficiais relatando os feitos. dos
'supcrfuncionâriós, sempre impressas cm papel da melhor. qualidade,
seguindo os mais modernos estilos grâficos, chegou a tal ponto que
em pouco mais de .um ano de mandato um deputado federal conseguiu lotar as estantes do seu gabinete cm BrasOia, apenas com elas.
·.
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· A Grande Crise
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As publicações oficiais, o noticiârio pago ccontrolado dos jor·
nais subvencionados pelo governo, a protcçilo das DSI, tudo -isso
aliado a todas as vantagens .salariais c ao aparato colocado· à sua
disposiçilo fazem com,quc os supcrfuncionários após um. determina·
do tempo comecem a viver fora da realidade que silo obrigados a
administrar. No abismo existente entre a realidade c a fantasia, entre
o Pars. real c o Pars das ·publicações coloridas, •os supcrfuncionârios
muitas vêzcs nilo conseguem- cscondcr•n' sua:profunda insegurança
cm rclar,~o ao futuro. E isso. os torna ainda·mais•cxigcntcs ccim a&
regalias que o presente lhes pode oferecer, fazendo com que a renda
seja -seu anico norte c determine até mesmo seu pensamento ê
ntuaçilo.
·
~~ ·
, · Eles sabem que a qualquer momento podem ir para a rua c a
insegurança cresce li medida cm que é mais alto o· cargo do·supcr·
funcionário. A cada quatro anos, pelo menos, o governo muda - c é
preciso começar tudo de novo. Quanto ·maior o privil~gio, mais
dolorida é aqueda.,.'
· , ..-

-134Os moradores mais antigos de Brasllia divertem-se a cada qua· com o milagre cconõmico, E o milagre acabou, se é que chegou a
.
tro anos quando os novos supcrfuncionários chegam à ,cidade existir.,,"
Com isso, houve uma supervnlorizaçilo dos ministros da área
prometida c iniciam a corrida às'iojas. ~como um casamento: para a
famflia toda um novo enxoval. Mas essa repentina mudança no pa· econõmica. Quem sai na notfciu do jornal? -'perguntam. E respondrilo de vida, que Inclui luxuosos carros c moradias pode também dem:,~ o Simonsen, e nilo o Nascimento c Silva. O problema é que
criar graves problemas no seio da famflia quando termina o mandato por falta de canais políticos, decide-se por critérios meramente têc·
nicas,
do padrinho.
Silo poucos os que voltam aos seus empregos nas cidades de ori· . Se os tecnocratas não foram os agentes do processo- ê isso que
gcm, pois se acostumaram rapidamente a uma vida de faus\o c dcs· pro~uram demonstrar -'é: certo, porém, que foram seus principais
. ,
,·
pcrdicio, onde quase tudo é pago pelo governo. Ninguém quer vai· beneficiários.
tar ao padrilo de vida antigo- surge uma prcssilo dentro da famflia,
Os executivos brasileiros, tanto estatais como privados,, recebem
da mulher, dos filhos. "Mudar para cima é fácil. Para baixo, hoje dos mais altos salários do mundo capitalista (vide "Do Estado
ninguém consegue", explica um deles.
Novo a Brasília"),
Desta forma, cresce assustadoramente a cada governo o número
A grande crise da sociedade brasileira, no entanto, nilo se con·
de supcrfuncionários cm Brasllia: cada ministro ou presidente de centra apenas nos ~ontrastes entre c~ta alta classe média emergente
órgilo público" leva sua própria corte de homens de confiança, sem chamada de "Nova Classe" c o restante da população; .mas na sua
que os antigos abandonem seus postos. O Ministério da Agricultura, própria incapacidade de formar elites dirigentes dentro do sistema
'
.
..
por exemplo, já é chamado de "Minastério", tal o número de asscsso· ~~
res que o ministro mineiro Alysson Paulinclli trouxe de Belo Horizon·
Surgiria, inevitàvelmente, uma contra-elite, que nos últimos
te. "~ fácil imaginar o que acontece na vida de um sujeito que ganha
cinco mil cruzeiros c paga aluguel cm Belo Horizonte c, de repente, anos começou a assumir cargos importantes tanto na einpres'a priva·
chega a Brasflia, ganhando três, quatro vezes mais, tendo casa, carro, da como no governo. Um professor que dá aulas na FundaçãoOctó·
tudo à disposição", comenta um jornalista mineiro, contemporâneo lio Vargas (Escola de Administração de ,Empresas, tradicionalmente
conservadora) e na Universidade de_ Silo Paulo (Faculdade de Ciên·
de muitos desses novos-ricos do "Minastério".
elas
tradicionalmente constestadora) começou u ncitur nos úl·
A prática é generalizada. O atual presidente do INCRA, tirnosSocinis
tempos que. desapareciam as diferenças, de comportamento
Lourenço Tavares Vieira da Silva, trouxe do Maranhão praticamen· político, na maneira de encarar o inundo:
,
,
te todos os formandos da primeira turma da Faculdade de Ciências
A
FGV
aos
poucos
se
aproximava
da.USP,
já
não
aceitando
Agrárias do Maranhilo.
Paralelamente aos redutos tecnocráticos tradicionais, como o pacificamente todas as verdades que apresentàvam aos seus alunos,
IPEA c a FEA·IPE·USP surgem, assim, grupos regionais, de embora eles continuassem sendo recrutados no mesmo meio social.
tecnocratas, formados em torno de eventuais detentores de poder, Eram, simplesmente, os filhos dos empresários, discordando dos
Ali:m dos gaúchos, que nos últimos anos reinaram 'em Brasília, dos empresários, Em outras palavras, a contra-elite começava a se for·
mineiros do "Minastério" c dos maranhcnscs do INCRA, ganha mar silenciosnmcntc dentro da própria elite, além, é: cluro, dos seus
·
força atualmcnte o grupo do Paraná, liderado por Ney Braga, que redutos naturais.
1\ meta básica de acumulaçilo de capital que entilo se descnvol·
lançou seus tentáculos no Banco Nacional da Habitação, na Caixa
viu num processo muito rápido nas empr•:sns,cstatais, aumentava o
Econõmica Federal c no Instituto Nacional da Previdência Social.
connito
com a empresa privada- uma eucruzilhada,certamente não
A ausência de outro tipo de lideranças, mais permanentes c
prevista
quando tudo começou. No momento cm que desfrutam do
conseqUentes, que nilo se ativcssem apenas a alianças eventuais para
atender a ambições comuns, é explic,ada por um renomado tccnocra· maior poder já conquistado. na vida nacional, os superfuncionãrios
ta paulista "pelo sistema antropofágico do regime, que vai usando e começaram a perceber que este também pode ser o começo do fim.
jogando fora as suas lideranças".
O ESTADO DES.PAUL0-5
Outros remoptam a 13 de dezembro de 68, quando foi editado o Tcrçn·fcirn, 3 de ngosto de 1976
Ato Institucional ,n• S, para explicar a atual ausência de lideranças.
Os lideres todos saiam do Centro Acadêmico. O próprio Delfim Nct· Um médico na CELPA e a "o/igarcia" em Mato Grosso
to foi um dos fundadores do Centro Acadêmiéo Visconde de Cairu.
Foi preciso que boa parte de Belém ficasse às escuras, cm
Hoje, de onde vila sair as lideranças, se nilo há mais liberdade para
os Centros Acadêmicos? - pergunta-se. Os Jfdcrcs, antigamente, conscq~ência de um racionamento de energia elé:trica que se prolonmesmo os mais contestadores, iam sendo assimilados pelas próprias gou por quase duas semanas, para que a cidade descobrisse recente·
rncnte que a CELP/\ - Centrais Elêtricas do Pará - era dirigida
faculdades, onde poderiam dar vazilo ao seu espirito combativo,
"A partir de 68, its lideranças estudantis se radicalizaram - ·por um médico ginecologista;
Além de uma sólida amizade com o governador Aluysio Cha·
nqui mesmo na Faculdude de Economia da USP tivemos vários casos de alunos envolvidos com o terrorismo- ou se acomodaram", ves, cultivada nos salões da Assembléia Paracnse, o clube mais aris·
lembram hoje os tecnocratas paulistas, numa atitude defensiva a que tocrático da cidade, desconhecem-se outros atributos do módico
ginecologista que o tenhum levado à direçilo da CELPI\,
foram levados pela orfandade.
"Tecnocrata ê o governo, não somos nós" - é a frase dos dias
Nem sempre, os superfuncionúrios dos novos tempos silo
necessariamente técnicos ou tecnólogos de reconhecida capacidade,
atuais.
Para reforçar seu argumento, os herdeiros da antiga "fábrica de requisitudos a prestar serviços especiulizados aos órgilos públicos (no
tecnocratas" da FEA·IPE·USP dizem que nilo há apenas economis· menos, nos cargos muis importantes .c bem remunerados da
tas tecnocratas: "há advogados tecnocratas que fazem o que o Minis· tecnoburocracia),
'
tro'du Justiça manda e hl1 arquitctos tccnocrutas como estes que
Ao contrilrio,·n :ubsolutu faltu de critérios no recrutamento dos
proliferam nos vários órgilos da Prefeitura pnulistnna, fazendo projc· su~erfuncionórios i: habitualmente substituida pelas mais variadas
tos que, todos subem, nunca ~e rUo cxecutudos",
formus de nepotismo e tráfico de innuéncia.
Os economistas jó não querem ter o monopólio da tecnocracia,
Os exemplos vila de um e~tremo a outro do pais, da administra·
"Nuo há nenhuma lei que obrigue o governo a decidir pelu opiniilo ção fcdcrul, onde abundam filhos de ministros, à mais humilde
dos economistas. Nós fazemos u análise de custos c beneflcios, ~refcilura. No Muranhüo, por e~cmplo, o secretário da Educuçüo
Apresentamos us várias opções. A decisilo é polftica, é do governo. Jerônlmo Pinheiro contratou recentemente os serviços de diverso&
Tudo isso foi provocado por um regime autoritório, que se afirmou parentes,
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vez que é praticamente impossrvcl levantar-se os números oficiais, devido aos obstliculos ·de praxe - permitem calcular que a folha de
pagamentos de familiares do governador• nomeado, Garcia Neto,
atinge hoje aproximadamente CrS 800.000,00, , . '
..
A cisculada 'dà ·"Famflia dos CrS 800,000,00" começou com n
nomeação de dois filhos de Garcia Neto para o primeiro cscaliio do
governo c. de·um genro, Manocl Rodrigues Palma, indicado para
prefeito da Capital.· ' , · ,' , .
.
'.
,·
Exercendo' o cargo de presidente da Companhia de Saneamento
do Estudo - SANEMAT.- o engenheiro civil José Lurs Borges
Garcia, filho do.governador, recebe um salário de Cr$ 16.000,00,
que, somados às dilirias u que tem direito, resultam em Cr$ 20.000,00
mensais, além de um carro com ar condicionado- usado, inclusive,
para passeios de fins de semana a balneários fora da Capital. ,
Jâ' Robério 'Garcia, .outro'. filhó do governador, engenheiro
re~ém-formado, foi', premiado cm seu cargo de estréia em função:púbhca com ? chefia de uma obscura assessoria de assuntos urbanos,
com sulúrto de .Cr$, 12.000,00 c mais .oito diárias. por mês de
Crs 200,00 cada;.. · ·
.
.
Embora,. teoricamente seja um. fu~cionário de segundo esc~ ião,
o jovem Robério Garcia, de 24 unos, exigiu também que um carro
oficial ficasse à sua disposição,
A facilidade com que o governador Garcia Neto nomeia parcn·
tes pura os mais diversos ~ostos da administração jâ deu origem a
um neologismo, hoje de uso corrente cm Mato Grosso: "Oiigarcia",
De fato, hú boas;uzõês paraisso a mulher do governador, Maria Lígia Borges Garcia, foi nomeada para a presidência da Fundaçilo de Promoção Social, com vencimentos de CrS 5.000,00 mensais,
.mais automóvel oficial à disposição: Maria Lygia, por sua vez, jú
nomeou para sua assesso1·ia a filha Maria Alice Garcia Palma, mulher do prefeito da Capital (seu genro), c uma irmii de criação, Mariete Vieira, mulher de Enio Carlos de Souza Vieira, que é o presidente
do Banco do Estado de Mato Grosso e presidente do Diretório Regional da Arena.
. · ·
A fáinllia Viéira também mereceu do governador especial
deferência: Carlos Avelino de Souza Vicira,'filho de Enio Vieira, é o
chefe de gabinete de Garcia Neto. Carlos Avelino, além de ter seus
salários equiparados aos dos secretários de Estado, possui à sua
disposição um Opala' executivo, visto comumente, aos domingos c
feriados, estacionado juntá aos supermercados e clubes da cidade.
Arth~r Bastos, genro de Enio .Vieira, foi nomeado médico
particular do governador. Douglas Jorge, cunhado de Enio Vieira,
foi nomeado pura trabalhar no escritório de Mato Grosso cm Brasf·
lia- embora continue' morando cm Cuiubá. .
Para u dirctoria udministrativ~ do Serviço de DivulgaçiÍo do
Estado do Muto Grosso- SEDIMAT- o governador Garcia Neto
nomeou oirmilo de.sua mulher, FernandO Borges..:. sem nenhuma
formuçilo universitliriu. Este; por sua vez, colocou seu irmilo, Arnaldo Bórges, no cargo de assessor jurícico do gabinertc do governador.
A mulher de Fernando Borges, Maria Augusta Borges, foi nomeada
para a chefia do Serviço de Avaliaçilo e,Estatfstica da Secretaria "de
Educuçi\o,
Sem outros cargos ,disponfvcis, Tcrczinhn de,. Bastos Vieira,
cunhada do presidente da Arena, foi nomeada para chefiar uma cspl:cic de mordomia, encarregada de preparar os banquetes oferecidos
pelo governo do Estado.
Genro do governador, o prefeito de Cuinbli, Munoel Rodrigues
Palma- que até IS de murço do uno passado cru dirctor de patrimô·
nio do Banco do Estudo ...:. seguiu o exemplo de Garcia Neto:
nomeou sua irmã Constllncin Figucircdo'Pnlmn para a chefia de seu
gabinete, e seu cunhudo Dcvanir da Silva Pnixilo, pura a Secretaria
du Fazendo do Municfpio, Pura o outro irmilo, José Augusto Rodri·
gues Pulmu, conseguiu 11 nomcuçi\o puru o cargo de dirctor-finun~
cciro rln Compunhlu de Armazéns c Silos do Estudo- CASEMAT.

Os dois pedidos de informações formulados por deputado;
MDB para saber o montante que n-famflia Garcia·Ncto recebe
dos cofres do Estado niio foram .até agora respondidos. ·Mas '
fonte da Casa Militar do governador informou que somente
cxcrcfcio passado mais de CrS I:500.000,00 foram gastos cm· pu
gcns aéreas, nilo se computando os gastos com combustfv.
mnnutcnçilo dos.JO aviões do Estudo.--· .. ·
...... · . ·.
Apenas Ruy Santana dos Sàntos, subchefe da Casa Civil, vir
no ano passado mais de 50 vezes entre Cuiàbã c Campo Grande,
de reside, às expensas do. Estado; O mesmo percurso .é feito' se
nalmcntc por Lcvy Campanha; dirctor do Serviço de Divulgàçi!c
Governo. Este, sempre que posslvcl,. prefere os aviões do governe
Estado aosjatos comerciais.·.. ,
.
Alêm de todos os parentes e contra parentes nomeados para •
gos públicos, Enio Vieira, o presidente do Banco do, Estad•
Presidente da Arena, colocou à disposiçilo do governo também u
mansilo .pertencente à,sua famnia; Ali, .o .governador. Garcia :N
pretendia receber os hóspedes oficiais do Estado. Até agora, por'
nenhum· desses hóspedes .oficiais· habitou aquela casa, que dispõe
um completo serviço de mordomia •. De qualquer forma;. o ESt;
continua pagando religiosamente à.famfliaYicira todos os. meses,
Cr$ 25.000,00 de aluguel da mansão. , .
ltrio Silva chefe de segurança do governador - até, março
uno passado apenas um modesto fazendeiro das proximidades
Cuiubá- é o que pode scr.considcrado·um perfeito supcrfunci01
rio mato-grossense, Jã nomeou, 'segundo informações do dcputr.
J,csus Gactn, mais dcdcz parentes c amigos para cargos público
procurn,por.todos os.mcios, moíu)polizara figura do governnclor.
•Ainda há dois me;cs,. exigiu que todo o abasteCim~nt~ de uo
casa _cedida pelo fazendeiro José Casal, para servir de résidên•
oficial do governador, fosse jogado fora, pois "podia conter alg•
veneno''.-

·

Nada Original

",

. Apesar de tudo o que ocorr~ hoje no Mato Grossonada tem
original. O Acre; na administração de Wandcrlcy Dantas, tra;
formou-sc.num verdadeiro "império da famOia Dantas": irmil•
primos, sobrinhos, c afilhados do governador foram chamados pa
ocuparosmaisiinpoitantcscàrgosda administração. · . . . . ,
O exemplo vem sendo séguido pelo atual governador, Geral·
Mesquita, que jli nomeou um cunhado para a. presidência
CODISACRE - Companhia de Desenvolvimento .do Acre; ..
: genro pára a presidência do· Ban~o do Estàdó do Acre c 'um prii.
para dirctor da COLONACRE - CompanÍiia de Colonizaçil,o ·
Acre~. \

,

_

.

.

. _ ... ~

_

Nos últimos dez anos, os personagens que compõem a casta d
supcrfuncionârios acrcanos silo: os mesmos, .acrescidos apenás 'd
parentes c amigos dos govermidorcs nomeados que chcgam"dcfor
Pulam·dC um órgilo para outro,,voum aos mais altos cargos c,n
mudanças de governo, quando sofrem rcmancjamcntos;' nunca p:
dem seus privilégios, ·
· '
"
· No DER-ACRE (Departamento de Estradas dc'Rodagcm •
Acre), os dirctorcs estilo-ali há 12 anos, mudando·apcnas de sctorc
Clcto Reinaldo Ramos, qucjHoi dirctor do DER·ACRE, está ho
na Secretaria de Obras: uma das ·suas primeiras providências· f
conseguir a nomeação de sua mulher, para a Fundação do Bci•
Estar Social. ·
·
··
Nada, porl:m,l: capaz de Irritar mais os ncrcanos que nilo pertco
cem à custa dos supcrfuncionârios do que o caso do arrcndumcn•
do Hotel Chur. Reconstrufdo pelo atual governo, com recursos q•
superariam os CrS 10,000,000,00, foi arrendado· a um irmilo d
deputado nrcnistn Nosscr Almeida por apenas CrS 30.000,(
mensais.
Em Santa Catarina, o governador Kondcr Reis promoveu um
completa reforma administrativa, que lhe permitiu a criação de um
série de empresas de economia mista para as quais foram contrat•
dos executivos. por sal li rios antes nunca sonhados no Estado,
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Foi assim que, no decorrer de um ano, criou a CODESC Coltlpnnhia de Desenvolvimento de Santa Catarina - presidida por veementes criticas no 'governo. Afrânio orientou alguns dos. seus
seu primo, Jorge Kondcr Bornhausen (que b tambbm o presidente do auxiliares 'para que se aproximnsscm.dos.dcputadosda, oposiçilo,
oferecendo favores. .
. , ·. .
•·
Banco do Estado de Santa Catarina) c mais as scgui~tcs empresas:
A começar pelo deputado Farias de Carvalho, então. lldcr da
Divulgação c Comunicação do Estado de Santa Catarina ·oposição, que teve uma lilha nomeada c logo,promovida a.um cargo
DICESC- presidida por Flávio de Almeida Coelho;
Eletrificação Rural do Estado de Santa Catarina- ERUSC- de chefia na EMANTUR.,... , Emprcsa.Amazoncn~c., dc,.Turismo.
presidida por Arnaldo Schmidt' Júnior (outro primo de .Konder Com. certa. habilidade, um' cx-dirctor. do :órgilo, · Hcliandro Maia,
cons~guiu ser . da. confiança do. deputado, .pelo favor feito. com. a
Reis);
Companhia de Processamento de Da.dos- PRODASC- prcsi· nomeação de sua filha.
Semanas depois, durante uma reunião secreta do .MDB para se
dida por Francisco Grillo (genro' de Adcrbai'·Ramos da Silva, o
discutir o relacionamento de alguns deputados com o governo, .veio à
conhecido cacique de Florianópolis;
. tona o seguinte fato: o carro de Farias de Carvalho, um Galaxic 70,
Empresa de Empreendimentos Tur!sticos de Santa Catarina sofreu um abalroamento, ficando todo danificado. Rccupcrado:total·
TU RESC- presidida por Orlando Bcrtolli.
mente,. os· gastos de oficina. foram· pagos pela EMANTUR~: como
Cla. Docas
prova documento: arquivado no órgão .. Segundo .se soube. nessa
lnclulda cm nossa edição dé domingo numa relação· de cmprc•. reunião do MDB, o valor do conserto foi de Cr$ 25.000,00, Farias de
sus estatais, a Companhia Docas de Santos c, na verdade, cntidad~ Carvalho foi afastado da liderança do MDB, mas nada sugere que o
particular que, como tal, se tornou "concessionária" que ela própria poder de Afrânio Sá tenha sido abalado.Ao contrârio: o aluguel da
imobilizou no porto de Santos. O património· da concessionária, residência· do presidente: da: Assembléia, •deputado José Cardoso
integrado pelos direitos da concessão, não se ·confunde com 'o Outra, do MDB, continua 'sendo pago 'pelos cofres' públicos, exata·
patrimõnio da éoncedente, formado de bens destinados us operações mente como aco~tece co·m os supcrfuncionários do governo, diios da
situação.
:- ·
portuárias.
O
ESTADO
DES;PAULO.
E até u Imprensa Oficial de Santa Catarina foi transformada cm
empresa de economia mista, atualmcntc dirigida 'por Joi!ci · Bauer Quarta-feira, 4 de agosto de 1976
Neto.
,
Os SUf!elfunciondrios - Final
As empresas de economia mista de Santa Catarina costumam
ter 5 diretores, que recebem o salário mensal de CrS 20.800,00 (o preDo Estado Novo a Brasl1/a, o longo caminho
sidente recebe mais 20%, além das 'diárias c gratificações). Mas a
A Comissão Mista ·Brasil-Estados Unidos para o desenvolviCompanhia de Saneamento de Santa Catarina - CASAN...:... já tem
sete dirctores em sua folha de pagamentos, que simplesmente do- mento econõmico,forrnada cm 1951, durante o último Governo 'de
Getúlio Vargas, é habitualmente. lembrada como o nascedouro da
brou de um governo para outro.
primeira geração de supcrfuncionários do Governo.
O Poderoso
Dela faziam parte, pelo lado brasileiro, os então jovens técnicos
Advogado de causas cíveis c direito trabalhista, nada indicava Lucas Lopes; Glycon de Paiva, Vitor da'Silva c Roberto Campos.
há dois anos que o bacharel Afrânio Sá viesse a se transformar no Sua principal função, através da formação de uma elite altamente
supcrfuncionário mais poderoso do Estado do Amazonas. Nada, capacitada, era a de assegurar ao Pais o regime da economia de mer·
além do fato de se referir sempre clogiosamcntc ao atual governador cado, essencialmente privativista, inspirado· no modelo norte·
.- .
·do Amazonas, Hcnoch Reis, c ter sido nomeado chefe da sua Casa americano. . · ·
Civil.
0 então Chefe do De?artamcnto. de Gerência c Oiicraçõcs da>
• Logo nos três primeiros meses da atual administração ele deu Nações Unidas, Vitor da Silva, juntamente coín Santiago Dainas
uma definitiva demonstração do seu poderio. Ao não ser atendida a foram os' técnicos encarregados de estudar cm Washington a forinà·
reivindicação que fez ao secretário da Educação; Waldir Garcia ção da comissão que .tinha por objetivo .final criar nó Brasil um
hoje Secretário da Segurança de Roraima -· para rcmovêr uma órgão central de plancjaincnto ,económico, surgido no ano seguinte,
funcionária, não hesitou cm demitir o secretário, um amigo de cm 1952, 'com o''nomc de Banco· Nacional' de Desenvolvimento
infãncia do governadqr. Redigiu o atô de demissão de próprio Econõmico- BNDE. O primeiro Presidente da.comissi!o' foi Ari
punho, sém o conhecimento de Hcnoé:h' Reis. Depois, entregou o Frederico Torres, fundador, também, do Instituto de Tecnologia de
decreto para u assinatura do governador com uma rccomcndaçfto: Silo Paulo.
"Assine-o, porque este já não está mais no nosso ~squcma".
Alguns estudiosos, porém, como os Professores Carlos Estcvam
Como o poder de influência do supcrfuncionário Afrânio Sá é Martins c Octávio lanni, do Centro Brasileiro de Análise c Plancja·
decisivo nas nomeações, as Secretarias da Educação c da Adminis- menta, ach'am mais correto tocillizar a origem de tccno'cracia 'estatal·
tração passaram mais de, .seis meses com um secretário acumulando ainda no Estado Novo.
as duns funções. Afrânio, não concordava com a indicação nem do
De fato, foi no final dos anos 30, com a criaçilo do Conselho Fc·
substituto de Waldir Garcia, na Educaçilo, nem com a ida de um ex·
dcral
de Coml:rcio Eitcrior, que GctOiio Vargas procurou pela
deputado federal para a Administração.
Assim, o problema só foi resolvido quando o governador dccrc· primeira vez centralizar as formulações politicas c económicas do
tou intervenção na Prefeitura de Manacapuru. Havia necessidade de Pais. Com suas múltiplas comissões técnicas, o Conselho Federal do
nomear um lldcr da rcgiilo ·para um cargo do governo, a fim de Comércio Exterior seria um primeiro cmbriilo daquilo que, três
unguriur simpatias para u atitude do governo. E o bacharel décadas mais tarde, se tornaria conhecido como o Ministério do
Edmundo S•ffuir, com raizes pollticas.no municlplo, acabou sendo Plunejamcnto.
nomeado secretário de Estudo -fó.rmula que Afrânio Sá encontrou
A Comissão Mi~tn Brasil-Estados Unidos ensinava aos técnicos
pura rcso.lver o problema da acefalia c evitar maiores problemas nacionais que todos os problemas económicos deveriam ser detecta·
pollticos numa Importante rcgiilo eleitoral.
dos no rinscimcnto, porque após o surgimento de leis sobre
Sem ,nunca ter participado da pollti6a partidária, a não ser a determinado assunto ficaria muito mais dlllcll solucioná-los,
estudantil, quando estudante de Direito, Afrdnlo Sá con,lcguiu
Verbas du comissão eram destinadas uo financiamento de
controlar não apenas u situação, mas também a oposição, Logo após cursos de PHD nos Estados Unidos pura centenas de novos técnicos
'
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brasileiros, saldos, sobretudo, dos quadros do Itamarati, Banco do exterior, pagas em dólares c sem maioics restrições quanto as despe·
' ''
.
'.
Brasil, Fundação Gctálio Vargas, DASP e PETROBRÁS, al~m de sus.
outros funcionllrios lotados cm :organismos internacionais como o
A Capital Federal estava de mudança. O poder ainda estava nas
Banco Mundial, UNESCO, BID, OEA c ONU,
milos de pol!ticos, alguns deles renitentes cm.dcixar o Rio'dc Janeiro.
·Paralelamente às suas atividadcs no BNDE; essa primeira elite 'José Bonifácio de Andrada c Silva, hoje lfdcr da ARENA, cntilo
de tecnocratas brasileiros organizava a CONSULTEC, empresa Secrctârici-Gcral da Cdmara dos Deputados, rccusava·se at~ mesmo
privada -de consultaria c plancjamcnto, ·liderada' ·por Roberto a ir a Bras!lia para inspcc.ionar as obras. "Ninguém pode me obrigar
Campos. Como a empresa privada nacional era ainda incipiente, os a viajar· de- avião",' lamuriava-se, •Acabou indo mesmo de :carro,
principais'· clientes da· CONSULTEC eram ·empresas estrangeiras. numa longa odisséia.pcl~' Rodovia Bclo.Horizontc-:-Bras!lia;·a que
Data dessa ~poca o intercâmbio de t~cnicos c informações, o vai c só se submeteu devidamente acompanhado por um starr de m~dicos,
vem entre empresas do Governo c empresas privadas (nacionais ou mecânicos c assessores cm geral.
··
cstrangcirás), prática tiio criticada ,ultimamente no Congresso Na·
Enquanto os órgãos do Governo cuidavam de se tránsfcrir aos
clonai, 'por onde tramitam diversos projetas pro'porído restrições a poucos, o Congresso -Nacional teve que, oviamcntc, ir todo de uma
essas id.as c vindas: ·
· ·
vez,;. sem direito a maiores exigências, do quc'a de Jos~··aonifácio:
Dentro do própriÓ BNDE, notava·sc desde oinicio um abismo ir de carro e nilo de:avii!o> "'
entre, a. elite dirigente oriunda da Comissão. Mista Brasil-Estados
Pnra·a tccnoburocracia emergente, porém,·era·prcciso 'oferecer
Unidos e a p,rimeira fornada de técnicos brasileiros, de caractcr!sticas algumas vantagens. A mais famosa delas' era a "dobradinha"; que
fortemente nilcionalistús.
simplesmente dobrava os vencimentos;.- Mas o ·Governo oferecia
O rompimento do priméiro' grÜpo dirigentes do BNDE com o também moradias: c· a CODEBRÃS (Companhia' dc·DescnvÓivi~
Governo, no entanto, só 'se daria coni Juscelino .Kubitschck, já no menta de Bras!lia)'trabalhava febrilmente na construção' de casás'c
final dos anos 50- cxatamcntc quando a tecnocracia estatal ganha· apartamentos para abrigar os funcionârios transferidos;
·
va o seu maior impulso, com a· criação de. um Conselho de .Dcscn·
As regalias ofcr~cidas durante a mudíu1Çii ac:ibàriam; como é de
volvimcnto Económico, ·que gerou os diversos grupos executivos, hábito, se_ institucionalizando. Ao mesmo 'tl:mpo; após sucessivas cri.".
como o,GEIA, da indústria automobil!stica, ·
· ses politicas, que provocariam' a 'renOncia de um' Presidente c' á
O desenlace se deu durante a.crisc do famoso "Caso, Roboré" derrubada de out.ro, teria inicio um progressivo esvaziamento do
(assinatura de um acordo pctrollfcro com a· Boi!via), quando todo o poder legislativo.
·' ·" ·
grupo tecnocrático: liderado por Roberto Campos, Mauro Thibau,
Os tccnoburocrims. que ·a :tudo . assistiam impâvida c
Lucus Lopes c Glycori de Paiva se afa'stou do Governo c passou para placidamente viram chegar. a· sua vez de· ocupar ·o .vazio· com a
a CONSULTEC (Consultaria ·T~cnica c de .Projetas), deixando transferência do poder politico para os::militarcs. ·Criava·sc, ·então,
apenas Vito.r da Silva, como representante de suas id~ias c posições em meados da última década· uma aliança 'tâcita ·de dependência
políticas.
.
mOtua entre· os tccnoburocratas- emergentes, hoje· chamados de
A CONSULTEC pretendia ser a cópia brasileira do Econnmlst, supcrfuncionârios, e os militares; que perdura até os nossos dias •.
objetivo que acabounão alcançando, Outros integrantes do grupo
Se, nos anos so; a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos os
fundaram. posteriormente ,a APEC (Análise .. c .. Pcr•pcctiva aproximou do· poder,· abrindo as -portas• de. ·seus 'organismos -de
Económica) que, juntamente com a CONSULTEC, funciona at~ plancjamcnto económico o novo regime os instalaria não mais cm
pOStOS secundários de assessoria t~cnica, mas •cm postOS•Chavc· da
hoje.
"
.
..
. ,
Além do __ BNDE, os. trabalhos... da .Çomissiio. Mista Brasil· gerência da Nação.
'
'
.
Estados Unidos resultariam mais tarde na criação do Conselho de
Como o Minist~rio da Fazenda era uma pasta tradicionalmente
Desenvolvimento Económico, com Kubitschck, cm 1957, cdo IPEA, reservada aos banqueiros 'c como era ncccssârio criar um organismo
com Góulart, cm 1963. Depois de ter ocupado o primeiro cargo de que coordenasse c estivesse acima de todos os ministérios da área
SccrC:tãrio-Geral do IPEA (Instituto de Pesquisas Económicas eçonômica, capaz de dar uma uniformidade à ·aç1io governamental,.
Aplicadas, hoje Instituto,dc Pesquim Económicas c Socia!s), Vitor foram'encomendados estudos a Roberto Campos,•que retornava ao
da Silva. foi para a diretoria do .BID (Banco Intcramcricano de primeiro plano da vida nacional, depois de uma p~ssagcm por postos
·
· ' · '
Desenvolvimento) cm ,1964, ficando cm seu lugar um dos jovens diplomâticos.
técnicos da instituiçilo, o piauicnsc João,Paulo dos Reis Vclloso, que
Nascia, cntilo, o Ministério do Plancjamcnto, com ·atribuições
dividia as funções de assessoria com Ogle Leme,
espectncas de organizar a vida económica nacional, levando enfim à
Em Silo Paulo, surgia a ANPES (Associação Nacional de prática os esboços que GctOiio Vargas delineou no seu Conselho Fc·
Programa Económico c Social), que durante muito tempo sustentou dera!· de Comércio Exterior,· uma antiga aspiraçilo dos •tenentes ·de
com suas gencrosas'verbas, ofertadas por um grupo de banqueiros, o 22, 24, '30 e que· agora chegavam ao poder, ]â com o patente ·do
trabalho do próprio IPEA, Entre os técnicos que mais se destacavam generalato.
·Para assumir o primeiro cargo de Ministro·do Palancjamcnto,
na ANPES estava o jovem Professor universitário Antônio Delfim
ninguém
melhor do que o próprio Roberto Campos, ·profundo
Netto,
' Protagonista-de ·todo esse movimento, Vítor da Silva lembra que conhecedor dos. mecanismos .económicos ,peculiares . do Estado
. ·.
.. ,
· .
· · ·. ·
naquela época os técnicos com tftulos de PHD encontravam mclho· brasileiro.
A prcmênciu, por~m. de adotar ineilidas drdsticas para salvar o
rcs chances de trabalho no sctor pOblico, pois as.cmprcsas privadas
cometiam o erro de rccrutâ·los .apenas cm melo cxpcdicntc1 que restava dn economia nacional, fez, com que Roberto Campos,
transformando esses empregos em, meros "bicos", Por.isso, Vítor da adotassc uma politica qu~, ,uma d~cada, mais tarde, acabarhi
Silva diz hoje que "o grunde fornecedor da tecnocracia sempre foi o · provocando contrudiçõcs profundas, hoje na raiz do 'grande debate
nacional em torno da estatização.
·
·· ·
Governo".
Consistiu essn politica cm fazer menos dclicitdria a administra·
A festa comeca
çilo do governo, tornando obrigatório o lucro.nas empresas estatais,
Contudo, u grande festa da tecnocracia apenas começava, que antes tinham como ónlca meta a prcstnçiio de serviços .nas Arcas
Ainda ni\o existia todo o aparato de que hoje dispõe c que só começa· nilo cobertas pela empresa privada. Era preciso gerar recursos para o
ria a conquistar a partir da mudança da Capital Federal para governo c ao mesmo tempo reduzir gastos, o que 'levou ao corte dos
Brus!liu, Naquelu épocu, entre ns regalias c os rcgubofcs acessíveis subsídios, à politica salarial centralizada, ao controle clrilrglco da
uos tecnocratas exerciam maior fuscínlo as famosas missões ao lnflaçno.
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pois, se o objctivo fundamental é o lucro, era prcciso:buscâ·lo onde
fosse mais acesslvcl, da programação de computadores à cxportaçilo
de calçados.
.
.
.
Contudo se à Estádo deixava de ser o deficitário "papa·
, Como lucro passou a ser o objetivo fundamental, os fins pas· buraco" da ;conomia nacional, ocorria fatalmente um efeito nilo
previsto na formulação de Campos- a escalada da cstatizaçilo--::- to·
s'aram a justificar os meios. Por absoluta falta de uma lcglslaçl!o até hoje prccarlssima- que permitisse o controle c a fiscalização dos talmentc oposto aos postulados da Comissão Mista Brasil· Estados
recursos geridos pelos órgãos da administração indircta, o linico Unidos: "(,,',) assegurar ao Pais o regime de economia de mercado,
dado concreto disponlvcl para qualquer juizo passou a ser o balanço csscncíalmcntc privativísta (.. ,)".
do fim do ano: deu lucro, ou n~o deu lucro.
Enquanto, isso, s~m a mesma flcxibílidâdcna ·manipulação. de
verbas, cvídcnciava·sc a incficiencia da admínistraçilo dircta, cnqua·
Vida própria
drada nu 'Reforma. Administrativa ...:.: c .essa íneficíencía •era justífi·
A Reforma .Administrativa consubstanciada no. Decreto-Lei, , cada pelos supcrfuncionários exatamentc pela diferença nos métodos
n' 200 dava, por sua vez, uma flexibilidade de açl!o'às •111prcsas pO·· · ·de gestão.
·
·
blicas antes impossivcl dentro da rlgida estrutura salarial da adminís·.
A tal ponto chegaram os contrastes, que aos poucos foi-se institração di reta.
·
.
tucionalizando uma prática nada edificante: o ·supcrfuncionário é
De qualquer .forma; as scmcntcs)A estavam lançadas c quando contratado por uma empresa estatal c imediatamente requisitado por
os frutos apareceram era tarde demais para voltar atrAs. As Arvores um órgllo da adminístraçãÓ dírcta, que nilo. lhe pode pagar os mcs·
tinham vida própria, se multiplicavam -.c tudo o que veio depois, mos altos salários,' Essa prática, hoje, .vai do Ministério da Agrí·
acabaria sendo mera conseqUência.
cultura, que requisita técnicos da COBAL (Companhia Brasileira de
Do' sucessor de Campos,. o piauicnsc :Jol!o Paulo dos Reis Vcl· Alimentação), à Prefeitura de Silo. Paulo, que busca seus engenheiros
loso que Vítor da Silva havia deixado cm seu lugar no IPEA, um de tráfego na Companhia do Mctrô. ·
· · ' ··
· ·
importante empresário paulista diria'no ano passado: "Este,promo·
"Hâ uma grande falta de talentos' no Pais" .:.... justifica o
vc a. estatização para garantir o emprego; Tirou cartcirinha de supcrfuncioniliío de uma empresa estatal paulista, para explicar os
Ministro~';
cada vez mais altos salários pagos a essa elite tecnocrática dos 6rgilos
O empresário, um dos arautos da descstatizaçilo, referia-se à lon· · pOblícos(o salário do auiorda frase é de CrS.47.000,00por mês). · ,
ga passagem de Reis Vclloso pelo Ministério de Planejamento -ele
Se a empresa dá lucro, nilo importam os·salários, as vantagens,
é o recordista de permanência ministerial no atual ciclo rcvolu· os métodos de gestão - passou a ser o axioma vigente.
'
cionário- como o' principal inimigo da empresa privada.
Ao assumir o Ministério da Fazenda, depois de uma râpída pas· ·
Mas, será dificil, hoje, apontar um culpado isoladamente, ou a sagcm pela. Secretaria· da Fazenda .do. governo paulista,· Antônio ·.
casta tecno·burocrática como· um todo. "Nilo existe uma resposta ·Delfim Nctto era notoriàmcntc um :representante do empresariado
cconõmica para o grau de participaçl!o do Estado na economia. A paulista, ao qual se ligou durante 'a sua passagem pela ANPES (Assodecisão é politica, Ou seja, depende do poder politico hoje cmpol· ciação Nacional de Programação Económica c Social): Dele se po·
gado pelos militares", diz um cónccituado, tecnocrata paulista, do dcría dizer tudo, nicnos que fosse um inimigo da empresa privada....:.
Instituto de Pesquisas Económicas da Universidade de Silo Paulo, c foi ele quem comandou com um poder quase absoluto a politica
que não aceita a paternidade da estatização imputada aos eco· económica de dois governos revolucionários ao longo de sete anos.
nomistas.
Se Delfim não pode ser considerado um perigoso inimjgo, muito
Técnico de Contabilidade cm Parnalba, no interior do Piaul, menos seu sucessor, Mário' Henrique Símonscn - ele próprio um
engajou-se depois na campanha de Eduardo Gomes para a Prcsídên· bem sucedido empresário privado, ,banqueiro c antigo consultor
cia da Rcpóblica, funcionário do !API c do Banco do Brasil, antes de económico da Companhia Souza Cruz.
Ingressar no IPEA, estudar nos Estados Unidos, escrever um livro c
As espcculaçilcs que se faziam no inicio do atual governo 'de
chegar ao Ministério do Plancjamcnto, nilo hã nada que indique na que, com a criação da Secretlirín'Oeral do Plancjamento da Presidêncarreira de João Paulo dos Reis Vclloso uma tendência estatizante- cia da. ReplibHca, cm lugar do 'Ministério do Plancjamcnto, Gciscl
nem mesmo o seu II Plano Nacional de Desenvolvimento.
pretendia dar finalmente a Reis Vclloso o papel de mentor-mór da
Além de tudo, o Ministério do Planejamcnto só teve condições politica económica, acabariam 'nilo';ic confirmando,.na prAtica (se
de fixar uma politica económica para o Pais durante a passagem de tivesse dependido de Delfim Nctto, o Ministério do Plancjamento
Roberto Campos, que realmente impunha suas posições, A liderança teria sido simplesmente fechado, por ín~til).
nunca foi um dos atributos de Reis Vclloso, que viu o Ministério do
O sistema colegiado que se implantou no Conselho de Dcsen·
Plancjamcnto ser totalmente ofuscado pelo Ministtrio da· Fazenda volvimcnto Económico se, de um tado, evitou o surgimento de um
na dcterminaçilo das grandes metas nacionais durante os Governos super-ministro,. como foram Campos c Delfim, de outro pulverizou
Costa e Silva c Médici.
eventuais tendências para a liderança ou paternidade de projetas coEssa mudança no pêndulo do poder dentro dos ministérios da mo o da estatização.
Quando o debate sobre a estatização, no entanto, ainda não
Arca económica é apenas mais uma demonstração de que nada ocor·
rc de caso pensado, cm respeito a uma filosofia rlgida, seguindo uma detinha o monopólio das discussões nacionais, como se tem verífi·
linha mestra de pensamento, Assim como Roberto Campos cer· .cado ultimamente, .o que restava do antigo poder politico (lcía·sc
lamente não teve a intenção de deflagrar o processo de estatização, Congresso Nacional) possuía outros bons motivos para atribuir à
Costa c Silva não pretendeu passar o comando da politica económica tecnoburocracia (leia-se os supcrfuncionários do governo) a rcspon·
do Governo ao Ministério da razcnda- Delfim Nctto, simplcsmcn· sabllidadc de todos os males nacionais.
te, o assumiu. Apesar de toda a importância que se começou a dar ao
A começar, pela perda dos sinais aparentes de prestigio cm
plancjamento cconllmico a partir da ruptura Institucional de 64, to· favor du nova classe de civis c militares que se instalava próxima ou
do o processo parece se desenvolver autónoma c casuísticumcntc, aci· dentro do poder central. Os parlamentares que acompanharam José
ma das intenções dos eventuais detentores do poder,
Bonifilcío no. heróica mudança de 1961 c que nilo queriam Ir para os
Isso acabaria dando aos dirigentes dessas empresas c a toda sua apartamentos que lhes estavam reservados numa supcrquadru da
proliferante corte de assessores de alto nfvcl uma autonomia que Asu ·Norte (porque fuilum ·logo uma rcluçi\o pejorativa com a Zonu
fugia ao controle do próprio governo. Autonomia que permitia, ln· Norte do Rio de Janeiro) veriam progressivamente esvaziado nilo
Para tornar lucrativos órgãos do governo antes deficitários,
Campos' levou para as empresas .estatais os mttodos de gestão d~s
empresas privadas. Em termos de usos e costumes, ao menos, ocoma
uma privatização das empresas ptlblicas.
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apenas seu poder poUtlco, que os deixa hoje à margem dos centros de
dccisilo, mas também o seu poder pessoal.
Recentemente, o Deputado Aluisio Paraguassu (MDB-RS)
queria a todo custo subir à tribuna para se queixar que o 'Dirctor
Administrativo da Câmara, um engenheiro, tinha. carro à disposiçilo
-c ele, um Deputado, .nilo. ll comum encontrar. parlamentares à
salda do Congresso esperando um tAxi ou uma carona, enquanto carros ofici~is · desfilam ·pela ·cidade levando famOias ·de supcrfuncionãrios ou meros subalternos dos órgilos pllbiicos. ·
· Os parlamentares continuam morando cm IS.blocosde apartamentos espalhados nas quadras 302 c 202 norte c III sul. Até fins
da.llltima década, eles ainda tinham como vizinhos muitos supcrfuncionãrios c até.Ministros, que, com o. tempo, foram-se mudando para as faraónicas casas do. Lago, provocando uma cstratificaçilo social
que nilo estava prevista nos·planos de Nicmcycr para a cidade- ele
qu'cria mesclar todas as classes.
, .
. .
. .
'Em· 70, ainda moravam• no bloco I. da quadra 114. Ministros de
Estado, :Diretorcs do. Banco do Brasil, .funcionãrios do Congresso
Primeiro, safram os Ministros, dcl'ois os :Presidentes de bancos oficiàis, autarquias, empresas de economia .mista c estatais, fundações,
etc. Hoje, lembra um parlamentar, até a cozinha do apartaméntó de
um Diretor do.Jnstituto Brasileiro do Café, na quadra 312, é maior
quc.o Gabinetc:do . Prcsidcntc.da.Câmara (O·Ilnico com direito a
mordomia, que custarã este ano cerca de CrS 300.000,00). ·~E esse é
só Dirctor.,O apartamento do Presidente do IBC,.no.dltimo andar
do prédio, tem mais de 800 mct~os quadrados, ..", resmunga o parlamentar. '
·
Nenhum parlamentar tem até hoje uma casa no;Lago, E,:além·
dos motivos financeiros (teriam que construi-la' com· seus próprios
recursos c.: nilo.· com os dos. órgilos p6blicos) levam uma outra
desvantagem cm: rclaçilo aos supcrfuncionârios: a cada 4 anos têm
que disputar.uma cleiçilo para garantir sua volta a BrasOia.
·Duas Sociedades '

·Nilo apenas cm termos de moradia, mus de todas as atividadcs
sociais · é· poss(vci · distinguir ·hoje cm BrasOia duas sociedades
absolutamente distintas:.a) dos supcrfuncionârios, .dos tecnocratas,
dos militares: b) dos politicas, dos jornalistas, dos intelectuais, A
ârea·diplomâtica frequenta as duas. Os militares ainda costumam;
vez por outra, if'às rcuinõcs' da outra sociedade. Jâ os tecnocratas,
nilo: para eles; isso seria .um desprestigio; Viver isoladamente, pare·
ce, valoriza seu papel.:
..
.
. . ..
.
Os supcrfuncionlirios 'quando resolvem jantar fora costumam ir
ao "Don Apctit'', um restaurante onde uma refciçilo dificilmente sai
por menos de CrS 200,00. Os militares raramente fazem suas rcfci'
çõcs em lugares pllblicos. O grupo mais próximo do presidente, civil
c militar, costuma fazer suas refeições no próprio Palâcio do Pia· ·
nafta. ·
Com a proliferação dos jatinhos oficiais-particulares,: o contato
·do antigo poder polftico com o atual tornou-se ainda mais diflcil: era
nos aviões de carreira; principalmente na rota Rio-Bras,l!ia, que os
parlamentares tinham condições de se informar coin os super·
funcionlirios sobre o que acontecia nos centros de decisilo do pais. ·
Nos fins de semana, os pontos de encontro das duas sociedades
silo ainda mais rarefeitos, mesmo porque silo poucos.os que ficam na
cidudc. Em torno de Brasília cspalham·sc as granjas c châcarus, ofi·
ciais ou privndns, freqUentadas apenas por círculos mais 1'ntimos.
At~ os clubes dividem as sociedades, Os militares tem· seus pró·
prios clubes, fechados; exclusivos o "Forte Apache", como 6 conheci•
do o Circulo Militar o Clube Naval o Clube da Aeronliutica, etc. Os
diplomatas vila para o Clube das Nações- o mais exclusivo de todos,'
Para os parlamentares hli o Clube do Congresso, que tem um
curioso item no seu estatuto: diz que, no dia cm que o Congresso for
fechado, o clube passarli para o patrimônlo do Governo de Brasllia.

Os superfuncionlirios da tecnocracia vilo ao late, aó· Golfe, ou ao
Mandarino Clube de tenis. Jâ o Country, amais sofisticado de ,to·
dos, fica para os comerciantes, los banqueiros- os homens, do ·~di·
nhclro.vclho".
· ,· ,
· ,,
. , ......
As. festas pllblicas silo raras. Quando era mais intenso o clima de
ufanismo no governo Médici, provocado pela conquista 'de uín. cam;
peonato de futcbol.no México, foi introduzida a "Festa .do Hastca·
mcnto da. Bandeira",'•hoje uma das principais fontes. do Incipiente
folclore da Capital Federal .. : · . ·
., . , • .,
Na verdade, éomo costunta'acontcccr.com assuntos mais smos, ·
ciB surgiu por acaso. Primcuo, :construiu-se. um imenso mastro de
I50mctro's de altura, iinponou~sc o material para fabricar, a bandci·
ra (de nylon) é marcou-se a inauguraçilo,.vârias vezes adiada. porque
o mecanismo automâtico de hastoamento teimava cm nilo funcionar.
56 depois descobriu;sc que devido aos fones vento~ do p!ll.nalto,:que
rasgavam ,sem remorsos a ·pesada, bandeira, tornava-se, ~cccssârio
trocã-iauma vez por mês. . ' ,,' ' ' . '. : '
: . .. ' ; ' . '
Para,quc o governo,. do Distrito Fcdc~al nilo fossc.cxccssiva·
mente onerado, Méilici resolveu ·instituir uma festa mensal, cm que
os Estados se encarregavam alternadamente de custear c hastear. uma ·
nova bandeira •. Em maio, por exemplo, foi ri vez do Piauf, cujo gover·
no deu um'a. demonstração dos recursos oficiais mobilizados nos no·
vos tempos:
.
. , . .. . . . ...
"0 governador Dirceu Arcovcrdc. trouxe uma.comitiva de .ISO
pessoas, especialmente convidadas, que viaja~am em·ayiõ.cs ajato e
sc.insta!aram nos'mclhorcs hotcis'da cidade ;_:tudo por.'conta do
governo do Piàul~ eviacntcmcntc. Contrataram artistas c trouxeram
um grupo de "Bumba Meu Boi"'para se aprcs~ntar no grande, diá.
Presentes estavam todos os jornalistas, de. Tcrcsina -.o que fez com
que muitos temessem que a' grande noticia nilo sairia cm ncnhumjor'
na! do Piaufno dia scguinte.Afinal, se todos os jornalistas estavam
emBrasni~,'quel!l iria fazer osjofnaisdo dia seguinte?" ...
· Numa dessas festas, o supcrfuncionário MiguclColasuonno, ex·
prefeito de São Paulo,,hojc encastelado no Ministério do:Piancja·
mcnto, chegou a comentar: "0 'Acre só deu a "Ordem", do lema· da
bandeira. Nem o"Progrcsso" poderia dar••. "
Mi:dici deixou o govcrno,mas a ·~Festa do Hasteamento da Ban·
dcira"·COntinua, oferecendo uma das poucas oportunidades para,as
sociedades de Brasflia se éncontrarcm cm pOb!ico, embora o,mastro
seja hoje um elemento de descquillbrio na Praça dos Três Poderes.:um dcscquillbri'o que o 'arquitcto Oscar Nicmcycr tanto quis evitar..
Os mais antigos.chcgam'a lcínbràr, .nessas horas, a cerimônia da quci··
ma das bandciras.dos Estados promovida por Gctd!io Vargas, para.
simbolizur.o fim dós regionalismos e a .instituição do Estado :Unità·
r1o ... ·

·

.

..

'

Lembranças à parte, Brasl!ia vai-se consolidando como a,cidadc
polltico-administrativo·militar-diplomática .para, o· que, afinal, :foi
. construída, servindo de palco para as profundas modificações sofri·
das pela vida nacional desde a sua inauguraçilo. Talvez nilo,scja a
cidade sonhada '.c'.' idealizada por•·Kubitschek, .Lucio ,Costa. c
Nicmeyer, como pode inferir por•esseiamento do deputado gallcho
Jorge Uequed, nu scinanÍI do sesquicentcnârio do Congresso Nacio·
nul, cm maio: "Tchê, como demora a chegar a sexta-feira aqui".·.
Na mesma semana, registrando a volta dà comitiva do prcsiden·
te Gciscl da sua viagem a Londres, o "Estado de S. Paulo" registrava
na página 27 da sua cdiçi!o dominical de 9 de maio: "0 Onico incidcn·
te dcsagradâvcl ocorreu no aeroporto civil,'quando Ociscl,:sua mu·
lhcr c filhajli estavam na Granja do Riacho Fundo; Tres funcionA·
rios da Polfcia Federal receberam ordens de prisilo de um ajudante
de ordens da Presidência, por se negarem a dar vistos nos passa por·
tes da comitiva presidencial sem InveStigarem a bagagem que chega·
vu no Bocing.rcscrva. Os Funcionlirios as:ma!as, insistiam cm abrir
us mulus, que tiverum que ser descarregadas no aeroporto militar .
puru fugir h investigações da Alfandega".
Os tempos,. realmente; 'estão mudados. Ou, nem tanto,: dcpcn·
dcndo do ponto de vista,
·

,.

·-140Ae/ma de qualquer controle, só resta o silêncio

"Entre as empresas estatais c as 'multinacionais, ainda prefiro as
multinacionais, porque essas ao menos estilo sob o controle do Con'
grcsso dos Estados Unidos" (um economista paulista).
Ironias à parte, os prlvil~glos dos supcrfuncionários brasileiros
chegaram a tal·ponto, que no dia 24 de maio último as rcdaçõcs dos
'jornais foram surpreendidas com uma noticia vinda: de Brasflin: o
próprio Presidente da Rcp6blica .estava . tornando p6blico .o
problema e determinando providencias,· ·
·
·
Dizia a noticia: "O Presidente da Rcpllblica tomou conhecimcn'
to de que não estilo sendo observadas prescrições' legais que disciplinam o dircito·dc mordomia pelos servidores pllblicos c dctcrmi'
nou aos ministros de Estado, cm circular divulgada ontem pelo Planalto, que promovam a responsabilidade de quem realize despesas
com rcsidencias oficiais não autorizadas".
··
·
No dia seguinte, o "Estado" publicava: "Setores governamentais manifestaram ccticismo quanto ao real cumprimcnto·da circular
divulgada segunda-feira pelo Presidente da Rept!blica (...) Fontes altamente qualificadas do governo afirmaram ontem, cm Brasflia, 'que
!: quase impossível o cumprimento do Decreto n• 75.321, que restrin'
ge a concessão de mordomia ao Presidente da República c aos ministros de Estado, uma vez que ni!o existe um órgão controlador dessas
despesas",
'
Havia fortes razões para esse ceticismo. A começar pela tentativa anterior do Presidente da Repllblica, feita com· os mesmos
objctivos há um ano atrás- só que cm carâtcr 'reservado. O fato de
o Presidente voltar a insistir no assunto, desta vez em pt!blico, talvez
seja a melhor prova de que até para ele não h fãcil exercer um controle sobre as utividndcs dos !Upcrfuncionãrios governamentais.
Apesar da preocupação do Presidente Gcisel, diante dos abusos
cometidos por órgãos da administração direta c indircta do governo,
notadamentc q'uanto à mordomia, privilégios c outras vantagens, o
Tribunal de Contas da União- órgão encarregado desse controle· não tem meios pura exercê-lo.
Teoricamente, o Tribunal de Contas da União h um órgilo auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização dos gastos públicos. Mas
o próprio Congresso nilo tem rccúrsos para exercer essa · tarefa,
enquanto não for regulamentado o artigo 45 da Constituição Federal, que trata do controle dircto do Poder Legislativo sobre os órgãos da administração dircta c indircta.
Desta forma, pode-se dizer que tais gastos fogem ao controle do
próprio governo. Não fosse assim, não chegariam no Presidente Gelsei inümcras denúncias de abusos cometidos por seus auxiliares,
Na administração dircta, tais excessos silo decorrentes dos gastos com mordomia, viagens, uso indiscriminado de carros oficiais,
moradias c demais vantagens que hoje chegam a tal nfvcl de sofisticação que, cm sua maioria absoluta, não podem nem mesmo ser con~
!roladas ou comprovadas.
Os gastos pessoais de ministros, assessores c altos funcionârios
com dinheiro do governo silo inclufdos nas tomadas de cantas anuais
examinadas pelo Tribunal de Contas da União. Ocorre, porém, que
todas as despesas, inclusive com mordomia, silo inclufdas nu relação
das vcrbus destinadas a "encargos pessoais':, "despesas diversas",
"encargos de terceiros", etc. Desse modo, nem o Tribunal de Contas
da União consegue detectar o montante desses gastos, pois a inspcção inicial é feita pela Inspctorla-Gcrnl de Finanças dos próprios
ministérios, por inspctorcs de controle Interno, naturalmente ho·mcns de confiança dos senhores ministros.
Só depois· desta primeira peneirada a tomada de contas é
examinada pela lnspctoria-Gcral de Controle Externo do TCU, que
confronta os resultados obtidos com os apresentados pelas inspetorias dos ministérios. Raramente essa confrontação é feita ln loco,
O relatório vai cm seguida para a Procuradoria do TCU, que
emite um parecer c o encaminha ao ministro-relator. O processo se·
gue cntão.paru o plenário e, Jtl, esse purcccr pode ser derrubado pelos

demais ministros, ou totalmente modificado, mesmo que o
documento afirme a irregularidade de determinadas contas.
As inspcçõcs cxtraordlnârius são os meios mais eficientes de con·
trolc utilizudos pelo TCU pois, normalmente, o órgão.é tomado de
surpresa c nilo tem como esconder as possíveis irregularidades. Esse
trabalho, entretanto, depende de um nllmcro bastante elevado de
pessoal c o TCU o evita, por falta de condições.
Após diversas consultas feitas aos órgi!os que culdam.do assunto, como TCU, Congresso Nacional c DASP, é possível concluir que
não há como. controlar tais gastos, principalmente os que se rcfcrenl
às vantagens recebidas pelos supcrfuncionários, desde o primeiro cscalilo.
,
. O Tribunal de Contas da União pode, no máximo, aplicar mui·
""tas simbólicas, como fez no ·famoso caso das irregularidades come·
tidas no Departamento NaCional de. Estradas de Rodagem' quando
"era ministro dos Transportes o coronel Mário Andreazza.- Mas.isso
só ocorre quando as irregularidades são muito graves c, assim mcs·
mo, as multas scrvcm'apcnas para alcrtar.os supcrfuncionãrios mais
descuidados com as despesas públicas. .
Em meio à escuridão geral, porém, uma lei aprovada cm.julho
do ano passado,pcrmitlria ao TCU·cxaminar as contas das empresas
pllblicas, sociedades dc·cconomin mista c subsidiárias, fundações c
uutarquins que se 'encontravam· absolutamente .livres de ,qualquer
controle.
Essa lei, de número· 6;223, passou mais de. tres anos tramitando
.no Congresso até ser aprovada. A primeira vez que se falou ·nela já·
faz quase dez anos. E, cm junho, quando ela deveria entrar de fato
cm vigor, o próprio TCU cm reunião realizada no diaJ5 resolveu restringir suas atividadcs.
Diz a notícia publicada pelo "Estado" no dia seguinte: "Somcn- •
te as subsidiárias de empresas públicas c sociedades de economia mista cujo capital pertença majoritariamente à União estarão sujeitas à
prestação de contas ao Tribunal de Contas. da União, segundo entendimento firmado ontem pela corte ao examinar consultas dos
Minist~rios das Comunicações c das Minas c Energia".
A decisão foi tomada contra os votos da procuradoria-geral, cm
parecer. do. procurador Ivan Luz, c dos ministros Ewnld Pinheiro c
Vida! Fontourn, que afirmaram:
..
"Se a.lógica aritmética prevalecer sobre a lógica jurídica na interpretação da irrcstringfvel regra constitucional consubstanciada no
artigo 70 da Constituição,. vamos esbarrar ,cm alguns absurdos de
dificil digestão. Embora altamente significativos, recursos públicos
poderão ser aplicados sem controle, seus administradores c responsáveis ficarão dispensados de prestar contas, porque aquela nlta significância nilo venceu um dcsprczfvcl percentual que a transformaria cm
majoritãria."
Sem condições

Quer dizer: se o Tribunal de Cont~s da União já não Únha condições de realizar o trabalho que lhe cabia antes da Lei n• 6.223, agora
tem muito . mcnos, pois as condições silo as mesmas. 'Em vez de se
aparelhar melhor, o órgão acha mais conveniente recusar novos
'encargos, invocando preceitos constitucionais que são contestados
até mesmo por alguns dos seus integrantes. .
·
Levantamento provisório feito pela 8• Inspctoria-Gcral de Controle Externo do 1"CU apurou, at~ o momento, a existência de 182
empresas públicas, sociedades de economia mista c subsidiãrias. O
total, que será divulgado nt/: o final deste mês, dcvcrd se situar cm
torno de 250 entidades estatais, incluindo autarquias c fundações.
O Congresso Nacional, por sua vez, faz o que pode- quase nuda. Limita·sc a elaborar projetas de lei, invariavelmente rejeitados
pela maioria governista, Os dois aprcscntadon no corrente ano pelos
senadores oposicionistas Lâzuro Barboza c Leite Chaves, procuram
Impedir que a t'emu'ncraçilo dos supcrfunclonários c~ccdn àquela recebida pelos ministros de Estudo c pelo Presidente da RcpOblicu respectivamente projetas de lei n• 18 c 28.

-141. A remuneração .mensal dos supcrfunclonlirios, como se sabe, ~
"Isto -'acrescentou - quando não tomam um tlixi aéreo,
apenas um pequeno detalhe do conjunto de prlvil~gios progressiva· conta· dos cofres do Governo, para passar seu fim· de scmaiia cin :
mente colocados à sua disposição e que, -teoricamente caberia ao Horizonte, no Rio de Janeiro ou cm Silo Paulo."
Congrc~so Nacional fiscalizar. Mas, na prdtica, al6m de apresentar
··O deputado revelou que "assessores privilegiados de certos
projetas de lei sem _chances de aprovaçilo em plcnlirlo, resta aos par· nist6rios, ,dirigentes de órgilos vinculados ·a empresas: estatal!
lamentares fa2crcm dcn6nclas da tribuna- sem as garantias da lmu· gente 'do segundo cscalilo, conforme esclareceu ....: têm aviões
nidade - .ou. enviar pedidos de Informação aos mlnist6rios, ra· cutivos 'à sua· disposição, com 'ufsquc''a bordo c 'sccrctlirias·
rum ente respondidos. .
.
fUnÇÕCS dé aeromOÇaS",
.'·I
, . O Deputado .Humberto Lucena (MDB-PB), por exemplo
Além disso, afirmou o deputado governista: esses funcioná
enviou no diaS de maio deste ano um pedido de Informações ao Di: participam dos·'lucros das empresas estatais; "o' quc··é '•inc•
rctor-Gcral do DASP, podntcrm6dio doMinistro Chefe da Casa prccnsfvcl;" principalmente·. depois que ·'a 'Rcvoluçilo :, impediu
Civil da Presidência da RcpOblica. Entre outras questões, indagava:
exatores fiscais de tomar· parte.· no produto· da ·:·arrecada
.''- Arcprcsentnçilo mensái conccai~a nos iitularcs dos cargo;~ tributária".
·
. . ..
··: ..
funções reluc1onndos no Anexo.!, do referido Decrcto·Lcifoi fixada
·· · Carlos Wiison· disse iamb6m que· os funcionários aos quais se
cm, alguns casos, para. compensar .extinçilo. das mordomias?
feria "dispõem de serviços de-segurança,· verbas de representa~
decreto se refere no rcuJIIStc de vencimentos c salârios dos servidores cartões "de crédito; viagens internacionais com bagagem' inviolli
públicos i:ivis,.em f~v~rciro deste ano). .
.
. ..
. COntas' abertas cm supcrmcrcados;''(avandcria 'C ·O •insubstitu
. -Quais os cargos e funções, cujos titulares têm, no momento "chcquc:ouro". No·dim· das contas, o salário mcnsal·quc"rccctic,
direito à mordomia?
· ··
·
· ' àpcnas'para comprar:as jóias da famflia, o automóvel da:mullí:
....: Quais os dispósiilvcis legais que fundamentam ~ concc;silo de dos filh'os, com gasolina fácil; é para abrir cadernetas de poupança
mordomia ou de representação mensal a titulares de cargos c funções
ptlblicas?"
· ·
·
Que fazer
' ;.~ '
Pelo· regimento, o Congresso Nacional espera 30 ·dias por uma·
· rcsposta.do órgão. ptlblico inquirido. Quando isto ,nilo acontece; 0
Numa agitada sessão do começo de máio no Scn~do, ~ Sen~·
Presidente .da Mesa reitera o pedido de informações. E, assim
Mauro Bcncvides (MDB-CE) deixou sua cadeira para explicar:
sucessivamente:· Em resuínó, at6 o dia cm que esta màt6ria foi rcdi: repórter, mais parecendo fazer um pcdido.do que uma C:onstataç
gida,'pasíacloil mais de 40 dias, nilÓ houve noticia de que ô pedido de "I> preciso aparelhar melhor o Congresso pará qué ele: possa cum~
informações tenha recebido qualquer resposta.
.
·
sc~s encargos de fiscalizaçilo". A . mcs!Da frase. seria. rcpctid~.:
o mesmo 'deputado, cm voto cm separado aprcséntado a 22 de dezenas de outros parlamentares, que sc.limitavam·.a·.admitir.,
abril deste. ano (Mensagem n9 2S de 1976);· qullndo se discutia orca. completa impotancia no.controlcdos gastos públicos. . '
..
justc dÓs vencimentos do ftincionali3mo p6blico, afirmava: "Em pri·
O Senador Mauro Bcncvidcs chegou a sugerir a criaÇilo ~~~ u.
melro lugar, nllo hli como justificar que o reajustamento da rcmu. auditoria Onicada Climara c.uo Senado para o exàmcdas·contas
ncração de illguns cargós.c funções chegue a cem, duzentos ou até trc· órgãos públicos, _principalmente os pedidos de suplcmcntaçilo.
zentos por cento, enquanto o da grande maioria dos serVidores não verbas. A conclusão dc_Bcncvidcs: "A. comissilo.,dc .finanças
passa de. trinta por cento_. A mim me parece que a intlaçilo 6umn só Senado c a comissão de fiscalização financeira da Climara dcvi:ri•
parntodos.:Não se alcgucque,'em ccrto_s 'casos especiais, procurcu· criar um órgil.o próprio para exercera tarefa de fiscalização. Atu
.
. :, .
se compensar a propalada extlnçilo das mordomias ,que, a principio, mente, não tem condiç3cs de cumprir a.lei". ' .
. Outros parlamentares chegam a sugerir a contratação. de t~er
no Brasil, era privilégio do Presidente da Rcpóblíca c que, "de uns
tempos para cá, foi estendida· a· dezenas de altos servidores federais. crntas pelo Congresso: "Nós :Precisamos ter. os .nossos. tccnoérat•
Ao que me consta; nem :iis ·mordomias, nem as rcprcscntaçõci porque só. eles .serão'capnz~s.dcjcntcndcr os números a linguag·
mensais, ora fixadas, têm amparo legal".
.
dos tecnocratas que nós dcvcr!amos fiscalizar..." .:
. .
Evcntuabncntc, as críticas mais scvcras_,ao proéédim.cr.tó ·de~
Se faltam· aos parlamentares instrumentos legais para controlar
a atividadc dos supcrfuncionários, rcsta·lhes sempre o ·consolo de pcrfuncionlirios silo feitas fora do Congresso .Nacional, como acon'
poder ir. à tribuna para dcnúnclnr os abusos que con'sidcram mais ccu cm dczc~bro de .71 num.a :histórica r~uniilodo Tribunal
graves.
o que tcm.fcito. o Deputado Federal Carlos .Wilson .Contas da Umilo, quando o Mm1stro Mauro Rcnault Lr.itc rcsolv
(ARENA-PE), filho do Senador Wilson Campos, cassado pór denunciar· publicamente alguns abúsos mais graves . comctidos P'
corrupção. Em violentá discurso pronuncindo·no dia 20 de novcm.: · EM BRAPA'- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropccuária.' . ,:
· ·"As empresas públicas podem. levar ·o Pais a um caos adininistr
bro do ano passado, ele indagava, indignado: ·"Como admitir que,
para funcionários de terceiro c quarto escalões, sejam alugadas sun. tivo", advertiu Rcnault,lcmbrando'uma frase usnda no Governo.
tuosns casas cm quadras· do Lago? E9tarcmos imitando o modelo Washington Luiz sobre· o exagero• de planos•dc construção. de :
. · ..
soviético das "dachas", com que o Governo russo premia seus tccno· Iradas, que poderiam levar o Pa!s àruína. .
cratas?"
·
·
· ··
A EMBRAPA, embora nilo fosse um caso. isolado, .estava •
Pelo visto, Carlos Wilson tamb6m nilo conseguiu encontrar res- fatp exagerando, Entre outros abusos, fazia contratos com cmpres
postas. Pois, no dia 28 de maio deste ano ele voltava à tribuna, para cstrnngeirns'sem concorrência; registrava c pagava como t6cnicos .denunciai' a existência "de mais de uma centena" de funcionários fa. lamente especializados garçõcs; continuas, motoristas c tclcfonist•
vorccidos com mordomia nos Minist6rios, nas fundações, nas socic· gastava CrS 250.000,00 cm locação de imóveis· por mas;: ofcrcc
mobllias no valor de CrS 20.000 aos· funciondrios; participação d·
dadcs de economia mista c nas autarquias federais cm geral:·
O representante pernambucano depois de lembrar que até o dirctorcs nos lucros da empresa, cujo balanço nil.o apresenta'
Governo do Marechal' Castcllo Branco a mordomia era um pri· lucros,mus dêlicit; etc,
Outros órgãos póblicos que esporadicamente ganharam· not•
vil6gio exclusivo do Presidente da Rcpóblica, afirmou· que foi a
partir de 1970 que os funciondrios subalternos passaram a dividir ricdndc pelos seus abusos foram a COBAL (Companhia Brasileira.
Allmcntaçilo), o INAN (Instituto Nacional de Allmcntaçllo c N•
cssu regalia com o Chefe da Nnçilo.
Segundo Carlos Wilson, esses funcionários, cm sua maior parte triçilo), o IBDF (Instituto Brasllclro de Desenvolvimento Florestal
·
residentes cm Brasfila, dispõem de luxuosas casas no sctor do Lago entre outras siglas.
Ao aprcr.iar ns contas da COBAL, por· exemplo, relativas a
Sul da Capital da RepOblicn, ou moram em luxuosos apartamentos
no Pluno-Piluto, úe propriedade do Governo, tendo por vezes "uma cxcrclcio de 72, o TCU determinou dillger,cla para que a entidade ju.
tlficussc a disttibulçilo de lucros nos seus dirctoros c aos ru,
mnnsüo puru goznr os fins de semana".
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cion:!rios, uma .vez que os índices verificados na liquidez corrente c·
Lembrou o coronel Dnrcy, ainda, o lcvant~mcnto que o órgão
geral da entidade se apresentavam "desfavoráveis a esse procc· cstú iniciando a respeito da situacilo·da< moradias dos funcionários
dimcnto".
cm Bras!lia. Evidentemente..;.. afirmou...::. o DASP nilo poderá chc·
. São, no entanto, providancias isoladas, que rapidamente caem gar com um· caminhão de 'mudança à jiorla daqueles ·que ·estão
no esquecimento c cujas ·conscquancias nunca se. tornam pllblicas. morando cm residências acima do nível dcSlinado ao seu cargo. Mas
Em fevereiro de 75, a mesma COBAL voltava a preocupar o TCU: o os hábitos tcrilo de mudar, Um'a vcz.'quc, agora; ·c, ·DASP é o' llnico
problema da distribuição de lucros continuava sendo o principal órgilo que pode comprar; alugar c construir moradias,'além'dc auto·
motivo.
•
rizur :1 sua ocupacilo'pelos funcionários do governo: 'A partir dai, u
, Segundo oProcurador Scbnstiilo Baptista Afonso, ''essas cmprc· ocupação das rcsidêncitis obedecerá, 'rigorosamente, no ·que cstú
sas formadas. com património eminentemente ptlblico ..têm um fim pr~vislo ·no· "decreto da mordomia". Finalizando, enfatizou o· dircsocial; sem carátcr lucrativo, uma vez que nilo devem competir com a • tor do órgilo: ·...;;·"A pÍutir desse decreto, ningul:m tem dircilo a
iniciativa privada, pois sua criação deve ser de caiãtcr compJc.' ·'mordomia, além dos ministros de ES!ado"; .
·.
'
'
mcntar",
·
Uma novidade a ser inclufda nos orçamcritos··dos MiniSlérios, a
As palavras do·procurador ao quc.tudo indica, se perderam no parlir do próximo ano, será, cm virtudc"dcssc ·mesmo 'decreto, a
vazio, assim como suas constantes criticas à disparidade salarial cxis· quantia a ser destinada aos gastos com as·mordoml.as dos ministros
tente entre, funcionários ,da administração dircta c indircta do de 'Estado, sujeitos, naturalmente, à ·aprovação prévià da Secretaria
Governo, agravada pcla.tcrra de ningu~m da participação nos lucros. de Plancjamento da Pro.sidencia da RcpOblica. $cgundo . Darcy
Como não se encontrava uma soluçilo no .nlvcl federal, os. Si queira; o decreto da mordomia foi assinado cm virtude dos abu~os
órgilos estaduais também se sentiram no direito de estender sua linha que vinham sendo cometidos, .à falta de Jegislaçilo pertinente, de
de privilégios, que passaram a proliferar por toda parte., No pronto. dctcctàdos pelo governo do Prcsidcnlc'Gciscl c~ constatado
Amuzonus,.por exemplo, os quatro dirctores da Companhia de pcloDASP,desdcaépocadesuapossi:,•. ,
·
Saneamento, Águas c Esgotos do Amazonas- COSAM A, deram a
DESAQUECIDA
si mesmos uma grutificuçilo de CrS 97.000,00 cada um em 75. Nilo
importa que o balunço da COSAMA, publicado nos principais
Assessores do Mi~istro Shigcaki Ucki disscràm ontcmquc, ao
jornais do Estado, apresentasse um dóficit de CrS 27.000.000,00 no chegar a Brasflia, o atual titular das' Minas c Energia já encontrou
mesnio ano. Com lucro, ou sem lucro, a "participação nos lucros"' sua residência 'oficial dotada:dc piscina térmica, determinando que
estava garantida pelas gratificações auto-outorgadas.
fosse desligada' a aparelhagem de aquecimento, por considerá-la
fácil imaginar .a dificuldade encontradà pelos órgãos esta• supérflua, fruto do csbanjamcniode'administraçõcs anteriores... •
duais de controle de contas, se o próprio Tribunal de .Contas da
Os mesmos 'funcionários alegam, ainda;· que o anllncio publi·
União confessa suú falta de recursos. O Tribunal de Contas de Scrgi· cado no "Corrcio'Brazilicnse''- sobre üm órgi!o público que procupc, por exemplo, nilo dispõe de recursos humanos para conseguir o rava quatro casas' na· Pcnfnsula Sul c 40 upárt~mcntos em quadras
mínimo de informações necessârias para executar suas tarefas. Um urbanizadas- nilo era de responsabilidade ·do Minist~rio c sim do
funcionário do órgilo lamentava recentemente que, embora fosse fun· Conselho Nacional de Pesquisas, legado a Presidência da República.
çilo especifica do tribunal; este ainda ni!o teve condições de penetrar
Segundo os nssess~res de Ueki, o ministro ficou escandalizado
nas empresas públicas e sociedades de economia mista.
quando chegou a Brasflia.para tomar posse no cargo: ao entrar na
Hã indicações seguras de que at~ a bota ortopédica do filho de residência oficial,' constatou que esta possufa, entre oútros luxos,· a
umu alta autoridade do Maranhilo foi comprada com recursos pObli· piscina t~rmica.
·
cos. Como apurar a veracidade dessa dent!ncia feita publicamente
Quanto a utilizaÇão de carros oficiais, informaram que cabeuo
por Freitas Diniz, Presidente do Dirctório Regional do MDB? De General Djalma Pio, chefe de gabinete do ministro, evitar os abusos,
que elementos dispõem os órgãos fiscalizadores, como os tribunais "o que é feito com rigor". Os assessores lembraram que o general já
de contas ou as casas legislativas, ·para saber o· destino dado ao ameaçou retirar de vãrios funcionários. os veicules que encontrou
dinheiro recolhido dos contribuintes? As indagações se repetem estacionados junto u butiqucs c supermercados, segundo denúncias
osilêncio ainda é a única resposta,
feitas por escrito polu Casa Militar da Presidência da República.
DASP garanre que a Intenção de Gelse/ é coibir abusos
Ele próprio, s~gundo comeniaram os assessores, nll.ó gosta, de
Ao afirmar, ontem, que o DASP não~ um "caçador de bruxas", ser acompanhado por diversos veicules lotados com agentes de scgu·
mas que, de agora cm diante, uma.vcz assinado pelo Presidente Gei· rança, como o fazem muitos colegas de pasta,lcmbrando·quc "oBra·
sei o decreto da mordomia; alguns hábitos terão de mudar, o coronel sil é um pafs pacifico e n!o é necessário ser acompanhado por nin·
Durcy Siqueira, dirctor-gcral do DASP, garantiu que o governo quer guém", •
. ,
.
. .. : . ,
,
coibir os abusos c ver estritamente obedecidas us normas contidas no
Embora fizesse a defesa do Ministério, a, assessoria de Ucki
documento.
preferiu nilo emitir qualquer nota. oficial a respeito da reportagem.
Lembrou o coronel Darcy Siqueira que o DASP propôs, c o Seus altos funcionários preferiram "solicitar um esclarecimento'',
presidente aprovou, a regulamentação do uso das moradias fun· entendendo que as reportagens de "0 .Estado de S. Paulo" sll.o.
clonais c concessll.o de mordomias, "antes da publicação da mat1:rlu "importantes para u morallzaçilo do serviço público brasileiro".
'
sobre os supcrfuncionãrios, levantada pelo "Estado". De agora em
Enquanto nas assessorias de imprensa do Minist~rio da Saúde •.
diante, devido ao decreto presidencial, afirmou, ningu~m que tiver do Trabnlho. era intensa a movimentação de pessoas àprocura do c6·
direito uo apartamento receberá casa para morar, c vi ce-versa.
pias da reportagem do "Estado" sobre a vida dos funcion~rios pllbli-1
Nu época cm que o decreto foi assinado, disse Siqueira, existiam cos, as repercussões das denúncias tiveram aspectos diversos: nn1
inúmeros casos de abusos, como funcionãrios recebendo regalias a Saúde, comcntnva-sc que a denúncia da reforma da residência do
que não tinham direito. Isso se deve, na sua opinlilo, à Inexistência de secretário-geral era sem fundamento; no Trabalho, lembrou-se que o:
logislaçilo sobre o assunto: Essas regalias, a mordomia c outras "Estudo" havia sido demasiadamente discreto com rclaçll.o ao Minis·l
vantagens, "nem eram permitidas, nem proibidas". Por esse motivo, tro Arnaldo, Prieto, citando apenas "seus 28 empregados, sem i
muitas atitudes eram tomadas até mesmo com certa naturalidade •. rncncionar os banquetes pt•omovidos por conta do órgilo público!
Entretnnto, desde março de 74, quando assumiu, o Presidente Gciscl com carne guúchn truúda de avião para Brasflia'.:.
determinou, com firmeza, os estudos para que a situação fosse, ~rn·
Na segunda-feira, o dlrctor do Departamento de AdministraÇiloi
dualmente corrigida, ainda mais por se)ratar de problema de longos do Ministério du Saúde deixou seu gabinete c dirigiu-se à assessorial
liOOS,
de imprensa, onde disse uos repórtcrc~ presentes ter todas us notas ·

e

1

-143fiscais relativas li reforma do apartamento do secretArio-geral, que
custou "apenas 80 mil cruzeiros, inclusive a mobflia, ou seja, o mcs·
mo que a residência dos demais assessores".
No Ministério do Trabalho, um assessor, que não quis se iden·
tificar, lembrou que não foi citado na matéria que "muitos dirigentes
de órgãos, com-direito a mordomia, comprlimJlêncros alimcntfcios
por conta do governo cm .quantidade muito superior a que ncces·
si tum, para depois distribui-los entre amigos".
Falcão assegura que gasta pouco

Em conversa informal com jornalistas, ontem li tarde, o
ministro Armando Falcão fez questão de explicar que gasta muito
pouco com a .sua mordomia. Exibiu grúficos sobre estes gastos,
assinados pelo assessor .financeiro do ministério: pouco mais de 12
mil cruzeiros por mês. Naturalmente, não· estão al computadas as
despesas de avião ~ ele vai religiosamente ao Rio todos os fins de
semana-, nem ele tocou neste assunto.
Falcão diss?tumbém que sai do seu próprio bolso o dinheiro
para a compra de· flores e uísque. Referindo-se à matéria do
"Estado" sobre os filmes censurados projctados nos ministérios, deu
um sorriso c considerou o fato insignificante.· Falou também que
controla pessoalmente todos os gastos c lembrou, o que é verdade,
que seus assessores c secretário-geral não gozam de maiores regalias,
. o ministro quis saber 'qual o repórter que havia colctado os
dados da reportagem é: foi informado- como está escrito na própria
matéria - que se tratava de um trabalho de equipe, envolvendo
dezenas de jornalistas.
Falc~o disse nada saber sobre'a disposição do governo de ela·
borar uma lei que restringisse o uso de dinheiro público, lembrando
apenas a existência de mecanismos legais para fins de controle, jt\ cm
vigi:nciu,
O ministro explicou não ser de sua competência tomar qualquer
providência contra os abusos revelados na reportagem. "Eu não
posso fazer nada, sair por al de fiscal. A coisa cabe ao Planalto, e o
presidente já tomou providências, como esses decretos que tratam da
mordomia." Sobre possfveis cassações por corrupção -assunto que
lhe está afcto -.o ministro nada· disse,
Falcão também Jémbrou que no governo Juscelino Kubitschek,
do qual foi ministro, as regalias eram muitas, como apartamentos
funcionàis e "dobradinhas", Entretanto, a conversa levou o assunto
pura o plano geral - todos os funcionários tinham regalias - c ele
mudou de assunto.
Havia um ar de evidente preocupação no semblante do
ministro. Ele admitiu que o MDB vai aproveitar bastante o assun!D
nu cumpunhu e não conseguiu desculpar o governo, nem ser cnfAtico,
como hubituulmcnte, ·
José Bonlfádo ,

Emboru ufirmnndo que nã~ havia lido a~ reportagens sobre os
superfuncionârios'govcrnamcntais publicados pelo "Estado", o lfder
da ARENA, José Bonifácio, assim mesmo as comentou ontem, cm
Belo Horizonte.
"Se forem verdadeiras as criticas feitas contra o governador de
Muto Grosso- disse Bonifácio- seu comportamento deve serre·
provado, pois, nu função p6blica·, os parentes somente devem ser
convocados paru cargos de confiança".
Connrmou, porém, que "em Brusflia filmes são projctudos sem
censura não upenus pura o pessoal encarregada dessa tarefa", mas,
imediatamente acrescentou: "Nunca fui u nenhuma dessas sessões
particulares", Em seguida, lembrou-se de uma cxccção: "No
governo Costa e Silvu assistiu um filme não censurado c, ao nnal de
suu uprescntação, o presidente quis saber a oplniilo dos presentes,
todos convidadas de ui to gabarito".
Mesmo sem ter lido as reportagens, como fez qucstilo de en·
fntizur mais de urnu vez, José Bonifácio, levantou dúvidas n respeito
du vcrucidudc de seus textos, unrmando que "se cu for levar em

comidcruçilo tudo o que dizem contra -mim, inclusive o próí!rio
Estado", reservo-me o direito de também duvidar da cxatidão de tais
informações".
Notas e Informações
Agora: é agir ·

TodoS' aqueles que têm acompanhado, ao longo dos anos, nossa
luta.pelo aprimoramento dos ·costumes politicas do ·Pais," perceberam
decerto o exato sentido que desejamos emprestar li publicação da série ·de. reportagens sobre: .a privilegiada situação dos · "supcrfunci~núrios" federais c estaduais. Sabem _eles. também -:por serem
·nossos interlocutores válidos, Integrantes. dos núcleos ·irradiadores
'das idéias c valores que terminam por formar a opinião p6blica ·..!:f:
que sempre soubemos medir com cxatidão os cstreltos'limitcs que
separam o·jornalismo sensacionalista (cm que o espctaculoso da forma p'revalece sobre o teor da-denúncia). do jornalismo responsável,
capaz de discerni(entrc o que afcta a destinação histórica das
instituições polfticas c os superiores interesses do Estado, e aquilo
que concerne tüo-so à falibilidade; à . fraqueza, aos erros' e/aos
desmandos dos homens que, passageiramente representam uns• e
outros.
Estamos plenamente cônscios de duas coisas: primeiro, de que
Úpenas lancetamos tumor administrativo de que todos tinham conliccimento,' mas do qual· ninguém falava; por conveniência ou por .
medo; segundo, de que, ante a repercussão que 'dcntincias alcan·
çarum, demos uo governo do Presidente Geisel, do qual divergimos
cm tantos assuntos de fundamental importância pura· o futuro das
instituições c dá própria nacionalidade, respàldo:de opinião pa·ra que
possa prosseguir cm seus intentos moralizadores. · " · ·' · ' · ·'
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Se Jancc;amos o tumor e tro~xemos ~-furo fátos de que ~c tin,ha
conhecimento, por assim dizer, p6blico; não ci fizemos com.'o intuito
de amesquinhar este ou aquele "supcrfuncionário" e, menos ainda,
de caracterizar como sendo de hoje c agora a origem de tais privilé· /
gios. Jú em nosso primeiro comentário sobre o assunto, dissemos que
essa. diferenciação. funcional entre brasileiros não ó recenle nem
exclusiva dos govern'os brasileiros ou daquclcs.cgrcssos,dn Rcvolu-

-~

;

.

~

Exceções c regalias não se cristalizam do dia para a noite; Silo
neccssáriosanos de apatia da opiniilo e de omissão dos que têm o de··
ver de falàr ou de agir para que o· gozo· de 'situàçõcs, paralcguis se
converta cm praxe passivamente admitida·por todos;.;o.:complacên·
cia com exccçilcs que vêm de ··longe tinha, forçosamente, de dar no
que deu:. o. privilégio' institucionalizado ·social c· politicarncntc, ·o .
chefe de Estado buscando cm silencio, e com o concurso'dc apenas'
uns poucos auxiliares- o que, aliás, é próprio de sua maneira de go~
vernnr ·-, ·venCer· u'· resistência· ·de quantos, em_ todos os·· nfveis,
invocando a "tradiçiio" e o "precedente", desejam ti perpctuaçl\o de

uma situação que brada aos céus,
.

·
'

.

;

''

Quando dizemos que Brasflia contribuiu para agravar o pro·
blcma, queremos significar isto c apenas isto:_us condições em,que se
edificou u nova Capital deviam, forçosamente, con'éluzir o governo .
Ku~itschck c os subseqUentes u acenar com vantagens e facilidades
pura que a administruçilo se instalasse no Plunulto Central. O privilc·
gio foi, ilquelti épocu, se assim se pode dizer, neu.r.rário- mas sua
persistência só foi poss(ve/ porque as crises polfticas, primeiro, c o
sentido autoritúrio dos governos revolucionários, depois; impediram
que aqueles nOclcos gcrudqres de opinião a que nos_ rcferlamos .
acima utcntussem na lenta mas firme diferenciação funcional que se
estabelecia entre os funcionários civis c militares e, mais grave, entre
o que aparece hoje coma o' embrião de uma "nova classe" c a massa
da população. Jd se disse que Brasflla ~. em sua essência e espfrlto,
umu cidade· burocrdtica: nenhum meio mais propicio· do que este
(ulóm do muis, culturulmentc apartado dos centros do ecúmcno bra·

.'

'

'
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-144silcirll) para instilar, no espirita dos que tomam decisões, a deletéria
III- Aviso-Circular Reservado n• 460, de 6·6·75. Aquisição de
convicção de que só devem respeito às regras da eficiência c à cxprcs· viaturas para transporte individual.
suo literal c estrita da lei ("aquilo que a lei não prolbc permite"),
Audiência prévia do DASP.
extirpando a noção de que, acima da lei positiva (pelo menos nu
Aviso-Circular
consciência cristil ocidental), estilo os principias éticos, que devem,
IV- Reservado n• 683, de 1•·8·75. Despesas de mordomia,
sem restrições, inspirar a norma positiva c reger a conduta dos ho·
V- Circular n• I, dc24·5·76. Despesas de mordomia.
mens.
VI- Decreto n• 78,070, dc.I5·7·76.Reguala a ocupação de imó·
As mazelas que apontamos chocaram a opiniilo pOblica pela veis residenciais,
simples c boa circunstância de configurarem uma situação que se·..
VII-Aviso-Circularn•8,dc4·8·76,CartõcsdcCrédito.
chamaria de "corrupção institucionalizada", sem scu sentido mais ·
VIII- CDE- Reunião de 4-8-76, .Dclibcraçilo. Nota Explica·
lato, de "mudar para o m!ll", ou naquele usado por Garrett: "Sc tivu.
desorganizou o Estado, se corrompeu a mor~J.l!~ cidadão", Poderia·
Documento I
mos, na enumeração dos fatos, descer às minOcias de outro tipo de
corrupção (esta, sim, punida, nilo pelo rigor de uma opiniilo pOblica
DECRETO N• 75.321 -DE 29 DE
bcm formada, mas pelo Código.Pcnal) que grassa dcsdc o gctulismo
JANEIRO DE i975
c se conservou pelo menos até o final do populismo. Esta seria,
porém, outra história - e o gigantesco aparelho rcprcssivo c de
Regulnmcnta o Dccrcto-Lel·n• 1.390, de.29 de janeiro de 1975,
informações montado depois de 1964 poderâ punir aqueles que fi.
que
dispõe
sobre o Fundo Rotativo Habitacional, de Brasma, Taxa,de
zcram do cargo público não uma fonte tcmporâria de benesses, mas
Ocupaçilo, alienaçilo e ocupação de Imóveis residenciais da Administra·
mina de entesouramento privado.
ção Federal no Dlstrlt~ Federal e dá outras providências,
O que nos importa 1: mostrar que a igualdade dos cidadãos cstâ
longe de se estabelecer c que, tolerando a disposição de espirita c os
(. o,)
abusos que apontamos, a Revolução estará criando o caldo de cu!·
tura cm que se abebcra a subyersilo. Quando alguns poucos, no go·
CA PI TU LO III
vcrno Goulart, começaram a urdir a trama que acabou por dcspcr·
Da Ocupação
tur o movimento armado de março de 1964, sabia-se que a sub·
SEÇÃO I
vcrsilo sempre haurira forças c buscara argumentos no sullorno, no
Disposições Gerais
peculato c na ·concussão. Por isso, o movimento se orientou no
sentido de pór cobro às duns formas de corrupção -a do Estado c a
Art, 19 - O funcionário ou empregado casado não poderá
do cidadiio -,de preservar a Curta de 46 c de aprimorar a incipiente
fazer a aquisição regulada por este Decreto, se o cônjuge já n houver
democracia nacional.
realizado.
Para esse aspecto, entre outros, deve também atentar o governo.
Art, 20. A falta de pagamento de. três prestações mensais,
Ademais deve ter presente que é o crescimento constante do número
consecutivas
ncnrrctarâ rescisão, de pleno direito, do contrato de
c do poder das empresas estatais c pnracstatuis c a impossibilidade
prática de tudo controlarem os órgãosjudicantcs, por falta de legisla· promessa de compra c venda, ou de cessão, ressalvada ao promitente·
ção adequada, que permitem ao miasma do privilégio c da regalia comprador, ou ccssionário, a faculdade de purgar a mora, dentro do
prazo de 90 (noventa) dias.
alastrar-se e aos germes da "nova classe" proliferarem,
Art. 21. Nilo poderão 'ser alienadas as unidades residenciais
O governo do Presidente Gciscl, que busca, nas urnas de novem·
classificadas
no Artigo 30 deste Decreto,
bro, vercdito sobre sua conduta, tem agora a grande oportunidade
Art. 22. O órgão ou cntidadc alienante fixará, cm edital, as
de oferecer aos desiludidos, aos desencantados, aos revoltados, a pro·
vq de que não foram relegados os principias que há doze anos arre· condições de venda c de inscrição dos interessados, cm cada caso,
gimcntaram a Nação. Cabe·lhc corrigir os abusos, agora nilo mais respeitadas as normas deste Decreto e as instruções do GEMUD.
Art, 23. Na scleçi!o dos candidatos será observadas classifica·
pela obra pedagógica do esclarecimento, mas pela ação tcrapéuticu
que se prescreve nos momentos graves. Se no terreno militar convém, ção por pontos segundo os crití:rios abaixo:
Um ponto por mês;
por vezes, deixar que o inimigo se desgaste pela fricçilo constante, no
Um ponto por trimestre;
ümbito da politica não se pode deixar que as situações se putrefaçam.
Dez
pontos por dependente,
Neste caso, como em outros, a tlnica maneira de impedir que apo·
Art, 24. A entrega de imóvel residencial, construido, adquirido,
drcça o organismo politico é cortar pela raiz o mal que o acomete,
arrendado ou locado para uso por funcionAria ou empregado, scrA
isto que a Nação espera de S. Ex•, o Sr. Presidente Ernesto Gciscl.
feitn mediante assinatura do Termo de Ocupação, respeitadas as nor·
mas deste dccreto.
O GLOBO
Art, 25. Tcrilo prioridade na distribuição de unidades rcsidcn·
Domingo, 8·8·76
ciais os funcionários ou empregados mandados servir no Distrito
Federal, observada 11 compatibi!idHdc:
Os documentos sobre gastos oficiais com mordomia
I - Entre o grau hierárquico do funcion6rio ou empregado c a
Desde janeiro do ano passado o Governo Federal vem adotan• categoria dn unidade a ser distribulda; •
do providências concretas no sentido de coibir abusos c exorbitdn·
11 - Entre o nlvcl de vencimento ou solAria e os encargos de que
cios .nos serviços de mordomia da administração dircta c indircta. trata o urtigo 4•.
Problemas referentes à ocupação de residências cm Bradlia, uso de
Art, 26, Respeitadas as normas deste Decreto c as resoluções do
cartões de créditos, passagens de avião c aquisição de vc(culos foram, G EM UO, pàdcrA ser permitida a trnnsfcrencia de moradia ao
entre outros, objcto de regulamentação governamental.
funcionârio ou empregado já residente no Distrito Federal;
O GLOBO publica a seguir oito documentos mostrando a açilo
I - Por motivo de saódc, devidamente comprovado em inspe·
do dovcrno Gciscl nesse sentido.
·
çuo módica;
I- Decreto n• 75.321, de 29-i-75. Regula ocupação de rcsidên·
li - Em razoo do acréscimo do número de dependentes; c
cius, oficiais, ulém de outros providêncius.
III - Pela elovuçuo de categoria funcional.
11- Aviso-Circular n• 91, de 31·1·75. Aquisição de bilhetes de
Art. 27. ~ vedada a distribuição de residência a funcionârio ou
pussngcm cm companhias n~rcns nacionni•.
empregado que sejn ou tenha sido proprictArio, promitente-compra·
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dor; ecsslonârlo ou promitente cessionário de imóvel residencial no
Distrito Federal, adquirido· por lntcrm~dio dos órgãos, entidades ou
fundações referidos no. artigo. l•;,ficando .. rcssalvada a hipótese
regulada no artigo 23 •. · .
., .: §'I•.''Nos casos cm que os dois·cónjuges foreni'furicionários ou
empregados, hcdada a distribuição á um deles, quando o outro csti·
ver. numa das .sit.~açõcs. indicadas neste artiao~ ": . . ., "' .: .. ,...... ,.
,;;, ·§ 2•. :Nos casos de ocupantcs.dc,.cargos.dc dircçilo;supcrior dos
nlvcis 3 .ou,4,. ou:,dc ·arau. de•.rcprescntaçlo, equivalente. ou. superior.
estando caracterizada a situaçilo definida nesta artiao,, poderá o
GEMUD autorizar a distribuição, por atos espcclficos.1 . . ....
..• ·:·.§: 3•.: A_proibiçilo ,dc.quc .trata;, este. artiao.,não :se aplica :aos
ocupantes de unidades residenciais do Tipo ~·A:'. ·L .. : " .. · ....... .
·... Art., ,28. Na .. hipótese ,-de .o .,funcionário ou.: empregado,. ser,
ocupante de cargo de dircçlo:superior,:dos.n!vcis l.ou-2 ou de grau
de representação equivalente, c estando caracterizada a· situação.
prevista no artigo 27,podcrá,optar,pe!a residência que lhe caberia,
desdc,quc, a criUrio,do:GEMUD;,ponha aquc!à .a ele. pertencente à
disposiçilo do óraão,,cntidadc ou, fundação ,a _que estiver. vinculado,
para ,distribui-la,, creditando, cm , favor .do 1 mesino ,funcionário, ou
empregado a taxadcocupaçlo.arrccadada.,,.>.,.. . ........ :. :... ,
: .• Art. 29, ,Os ocupantcs;dos,imóvcis residenciais classificados no
Artigo:30 terão o prazo de .tr!ntadiâs.,para desocupâ-los, a,partir da
data cm que receberem, outro imóvel cm.dccorrência de compra ou

definidas pelo GEMUO,. a~ ·O limitc.·mcnsal. correspondente a c:~ o·
(dez) vezes o saldrio-m!nimo vigente no Distrito Federal. ..,,,,,,,:. ·.,,,
·.< .. Art. 36.·:0s ocupantes das unldadcs,Tipos·'.'C"::c."Dõ\;são rcs·
pensáveis por todas as despesas de utilização, al~m. dos encargos de·
quctrataoArtigo4•.
··•.,::··
.J• .... ,•• ·:;::;:• :•.·)
Art. 37. vedada a utilização .de resid!ncias, dos .Tipos ."A",
"8" c "C" por quem não tenha categoria funcional para ocupá-las.
AJ:(. 38. Serão consideradas dlspon!vcis, para efeito de rcdistri· ·
buição:,
, 1 -; ,~;, ,..: ... ! ,_ .. -.,._ -:~>.:.· :- . .. ,___ -..._
..:·;, . .·/
I -As unidades residenciaiS atrlbu!das pelo GEMUD aórgãos
ou entidades c que não forem, distribu!das dcntro._dê .90 .(ncivcnta)
dias; c
· · ·' · ·." ...
" · ... ' ·· .· ,. '· .
11- As unidades residenciais do Tipo "D":quc•peimaneccrcm
desocupadas por mais de 30 (trinta) dias, contadot.da assinatura do
TcrmodeOêupaÇilo. ·,: · ·. · ·. ;·~,, . ·_ . , :~.:,, ,,_: '·
"· ............... ·.'·"
'"··
••.. DocumentoU
AVISO-CJRCULAR·N•9l,;•.: · ··· · .. · .. •. ,, ... '''·. :.,,:.
, . · .... ·, · , ·, ·· · ,": •. ; · •.··.·. E.ri3í ll~)~n~ir~dé,l97S
(AtodosclSMinistrosdaArcaclvil) · .··," ·· ,., · · '''" •· -''
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'O Ô~rcto ~. 60.3!il, de 6 mar~' dc'l967, iêsüia.ri~ntdu ~ rcqúisiçilo de tr~nspoitc a~rco,' do Brãsifpàra 'o êxÍcrior ~ viéC-vci-Jâ:; à
conta de iccursos,êonêédidoipc!ós órgãoidaÍ\dminiitr~ção'.Fcdcr~! ·
par~·o:~~açlo•. ' . .• . :.·seçÃo'JI.. . : :•..
Dirétà 'é Jndiieta; determinando a' obrigÍIÍoriêdailc da. pfifcrên~iíi'
pelas empresas nacionais, que emitirão os :bilhetes ,de piÜsagcm;
.: :.• : Dos Tipos de. Resldhldu.
inclusive', pai'( o transporte, parcial, por empresas estrangeiras, nos
Art. 30, As unidadés relidcíiCÍais destinadas a ocupação classifi· trechos não cotiêitos por companhias brasilcirü. ... . ; : ..
.
cam~sc'eni:''• ;,·,·._-,;':.-.-:).:_,·,,;-··I- ... ,·;
,..- ·····-:-·~- ...
·: · .•
Tem-se verificado, iio cntiuito; que essá pr~fcr~ncia 'ôab ~~O{·
· •n..:.. Tipo "A"- Ministerial ;....;·dc:StinãduMinistro de Estado; · sendo observada co111o d~tcrminà o cltadÓ Decreto o• 60;301/67.''' '·
11 __;Tipo "8" -'- Oficial::.:.. dcãtinada a titularcsdc cargos de.
· Diantc"diuo,
·.réconii:nda
o· Senhor"
Presidente
dá·
Rcp6blica.•'
'' ,.,.,
''·I
"
'• ,·
,, •''•o · ' • . • :.
, "
.•· , '
.
.
•'
'- •· . .; ·,, ''
Dircçlo Supcrior:(DAS,!Ol)> n!vcis 4 C•3, ou de grau de representa· sejam
alertados os órgãos mtcgrantes desse Minist~rio c os 'que lhe
çãosupcriorOucQuivalcntC;t <::·.-,; :•1'1> ~ ,, · :.,,. ··:·
silo subor~inados'ou vinculàdos píirii'o cumprimento' 'dii"noima'âc
· :;1JI:-.Tipo •:C'!::_.Funcionai·Superior -destinada a titulares quc·sc tr'áia.
··-·., _-.- .,_;> ~>:·_-_.. .·~·-: .:_:·. :::-.:·_ .
·-~- :·:·~·-~ ~~~· ~~
de cargos de Dircção Superior (DAS· lO I), n!vcl2 ou de grau· de rc"
Aproveito a oportunidade para rcn~var, a Vossa Excelência. pro;
- ' " . .'
prescntaçlocquivalcntc; c.:•.....". , :: . ·:..
. . .. .
. têstos de alta estima consideração:' ..:, . .. ' •.
·lY-.Tipo''D'~.- Funcional ..,-; destinada aos dcmais.funcioná·
rios ou empregados, segundo· criurio a . ser estabelecido pelo
GOL8ERI'DOCOUTO ESlLVA
OEMUD.
,.
Ministro-Chefe do Gabinete Civil ,
·. -~
. . Art.H,. As rcsidências.dos tipos A, B,c C serão entregues para
oéupação com os móveis, utcnsfiios, complcmcniós equipamentos
. . . . . · ' ' ''·
. ·" · '' ooàinie~io 111
AVISO·ClRCULAR·RESERVADON•460' ·' ' · •. '
que forem determinados cm rcsoluÇiodo.GEMUD.: , , , , . , .

·< ..': ·. · .- · : ·:_:,._:":

c

-

_., .

-~

)

c

. ,.

·''"

·.. .

cjs

•:• SEÇÃO III-'"·
.DuNormasdtUIIO·

das

...
•.··, , . ·

Art. 32.
ô~upimíds
inió~~i~ rc&id~n~iáis cl~ssiricâilos .;;,
Artiao 30 sujeitam-scbnormas l'rescritrii,'ncs!C Dcciiito'é às cstâ·
bclecidas por atos dos órgãos' cÓmpctcntés,. que 'serão reproduzidas
ou Indicadas nos respectivos Termos de. Ocupação, 'sempre que
posslvcl. '·
· > ,,,. ·
:
Art. 33. Ocorrendo a perda do direito de ocupação do imóvel,
·ficam. estabelecidos os seguintes prazos para efeito de desocupação
da unidade residencial:. ·
. .• lo... Tipo "A"-dczdlas; '
11- Tipo "8"- quinze dias;
III- ·Tipo "C" - irlnta dias; c
IV- Tipo "0"- quarenta c cinco dias.
Parágrafo llnico •. Nos. casos de desrespeito aos prazos de
desocupação. fixados neste .Decreto, .os ocupantes ficarão sujeitos a
multa progressiva a ser fixada pelo OEMUD, lndcpcndcntcmcntc
das medidas cab!vcis.
Art. 34, As unidades do Tipo "A" tcrao as despesas de manutcnçao c conservação a cargo do órgDo ou entidade a que pcrtcn·
ccrem, respeitado o previsto no respectivo orçamento.
Art. JS, Os ocupantes das unidades do Tipo "8" silo Isentos
dos encargos de que trata o arrlgo 4• c demais despesas de utlllzaçDo

'
·, ,.

l

.

'' : ~ .

,·.

-''

·r,-

., ...

. ·--.! •.

''

..

,,.

,A Suu 'É~~~~~~·c.iu o Senhor , "

....· ,
Ministro Armando Ribeiro Falcilo
..
Minist~rioda·Justiça · :·. , .. •: .
., ., ,··.·.:
(Idêntico aos demais minist~rios civis c àSEPLAN) ..

. ,r: •.

'

Senhor Ministro,·
· Como ~ do ~onhccimcnto d~ .Vossa· Excelência, pciÓ Decr~to. n•
75.657, de 24 de abril de 197S,. foi cometido ao,DAS~ o encargo de
Orgão Central do Sistema de Serviços Gerais (SISG),. , , : ......· ,. . .. ,..
Ao tempo cm que se: estrutura. para o plcno,dcscmpcnho das
novas.atribuiçõcs,,vcm ·ooDASP realizando·estudos, no sctor ilos
transportes, .com. o objctivo de. definir. crit~rios uniforme~ .i:apaz .de•
disciplinar o uso de viaturas oficiais c permitir, nessa mat~ria, maior
c mais cfctivo controle.
. ., . . .,, , , ,........ .' .
lmpõc·sc, cm razio disso.- que novos processos de aquisição de
viaturas destinadas a transporte ..Individual· sejam. encaminhados
àquele Departamento para avallaçilo de sua convcni!ncla dentro da
orientação do Sistema que cst4 sendo implantado,
Rogo, pois, a Vossa Exccl!ncla, de ordem do Senhor. Presidente
da RcpOblica, sejam submetidos ao DASP, quaisquer processos rela ti·'
vos à compra de lotes de mais de S vc!culos' destinados a transporte

.....,.146individual para uso dessc.Minlstérlo ou das autarquias -que lhe silo
vinculadas.
·'
. Aproveito a oportu~idadc• para rcafirmar·lhc protestos de. alta
estima c considcraçilo.
GOLBERY DO COUTO E SILVA
· Ministro-Chefe do Gabinete Civil.
Documento IV
. Aviso-Circular RESERVADO n• 683
Em l• de agosto de 1975: . . .
· (Aos Ministérios civis à SEPLAN)'' ·

c

Documento VI
DECRETO N• 78.070;~DE
IS DE JULHO DE 1976 '

,,

'i

"'·'

Regula a ocupaçilo de lm6vels reslde~ciÍis.da Adml~lstri·
çiloFederalnoDistrlto,Federal,; :..'' .. _ ....
·
· O Presidente da Rcpdblica; no uso da atribuição' que lhe confere
o artigo 81, item 111.-da Constituição,' c tendo cm vista o dispôsto no
artigo 6•, item 'II; do Decreto-Lei n•: 1;390,'de29dcjanciro de 1915.-

·: oCcrcta:·:~>

.... ·:· ."".

~·v:··.;·Ji

-- .•, ..•• • ··: ~:;,:·.

Art. I• Compete ao Departamento Administrativo do:scrviÇo
P6blico' (DASP), ·de· acordo· com o ·art:•·7• do Decreto-Lei n•'· !'.390,
Senhor. Ministro,- ·
de 29 de janeiro de 1975;-e art.' 2• do Dccreto'n' :76.276, dc•lS de
·' A ocúpaçãó'dcimóvcis residenciais da Unilio;'cm BrasOia;··cstA' sctem1Íro'dc'l975;·a aprovação de critérios'rclaiivos à ocupação de
regulada pelo Decreto n• 75.321, de 29 dcjancircí·dc· '1975, êiljas' imóveis residenciais da União, observadas as·disposiçi!cs deste dccrc"'
,_,Íf~' · -~ :~--~~ :~;.,;. ,,,;.
·.;·:.:.[·,··,'-,::,,~- r.•;/:.:!::·'"">::":~·'j':'~ 7::,
normas se aplicam a todos os órgãos ou entidades da Administração .tO."w: ,:.. ::
·, Art: 2• ·:As' disposições· élestc rcgulanicntóé os crit~rios a: que
dircta c indircta, bem como às fundações sob supcrvisão.ministcrial •.
,2. Define o .citado .diploma, cm seu art. 30, entre outros, os se icfcrc ''o ·artigo ·anterior·: scrilo: obscr\iados: pelos órgãos'' dà·
tipos de rcsidêriéias destinados a Ministros de Estado (Tipo "A") c Administração·· Federal di reta; :·autarquias,· empresas 'pdblicas;'socie-·
as titulares de cargos de Dircçilo Superior (rírvcifi 4'c'3); dé grau·dc dudes. de 'economia' mista:. rundaçõcs~sob .supcrvisilO· ministerial:·
relativamente a quillsqué:r'' imóveis'~ construidos,' 'adquiridos;·
representação superior ou equivalente (Tipo "8")., , ·'· '.·· ·. ,., '·"·
3. O. art. 34 do mesmo Decreto determina que as despesas de arrendados• ou' 'toiuados ·cm _locação.-· pelos· mesmos' 6rgãôs: c' cnti·
mánutcnl;ão'c conservaÇão das rcsidênciàs rríinisicriàis ficàm'a cargo dàdes;· para residência dé seus dirigentes' é: servidores. no Distrito:Fe:
-"."! :.:'!' ~
.•. .
~ , ·!!~·'i:"':."..• ··:· r/c. ::r: , , •
do órgão à' que pcrtcnçaDI; csiabcleccndó o artigo seguinte que os dcraV ·-~~ocupantes dancsidênéias' do· Tipo'"B" ésião'iscntos'dc encargos c
Art. 3• A entrega do imóvel ao servidor, para résÍdeni:iá, far.'
despesas dc'utilização aié o lindtc ali fixado.' · •·· ·
· . .· · se-A mediante assinatura do :Termo 'de Ocupação, no qual· serão
... 4. Chegou. ao 'conhecimento do Senhor Presidente da. Rêpdbli; reproduzidas ou indicadas as disposições' pcr'tincntcs deste regula·
ca, toduviil, que tais prcsci_riçil~s; apcsardc taxativas, não'vêm.scn.do, mcn_to c demais normas aplic_âveis,àocupação.. . .. .· ., ..• , ..
observadas, pelo menos· com o rigor''quc as boas normas da
Art. 4• A ocupação de imóvel residencial de órgão ,ou.cnti,,.
AdministraÇão Pdblica impõém:
dadc,rcferidos no-artigo 2• ,deste.rcgulamcnto .importarA no paga.
s. Diante ·do exposto, hicumbiu;mê Sua Excclênci~ de mcnto,mcnsalmcnte, pelo servidor, de: .:. ,·:. ,
. .-,. ·
rccomcndàr o assunio à especial ·atenção _·dos Senhores Ministros de
. ·1:- ·.Taxa. de; Ocupação; em ·import4ncia: correspondente a
Estado, com: o objctivó, não' só dé reduzir, cm ·geral, as chamadas 1/Í.OOO (um milésimo) do valor atualizado do imóvel, calculada de.
"despesas de mordomié, mas; sobretudo~ de coibir sua citicnsilo a acordo com:as tabelas-organizadas c publicadas, anualmcntc;·pclo
unidades residenciais não classificadas no Tipo "A".
.
DASP:c.
~·. ~.,,
J' .. ..1_,. • .• ,:.,
Aproveito ·a oportunidade' para renovar a 'vossa' Excelência
II
Cota
de
Conservação,
resultante
do
rateio
-das·
despesasprotestos de alta estima c consideração. ·
administrativas· 'e de 'consé:rvaçilo;· consumo. de 'energia clétrica,
Documento V seguro· contra· incendio c outras neccssârias,· decorrentes de uso•
.:··.: .•
comum.
Golbcry do Couto c Silva
,
·
Parágrafo'
llnic~.,
.·O,
pagamento
dos
êricargôi
a
que·
se
icfcre
Ministro-Chefe do Gabinete Civil
este
artigo
scrâ
feito,
dcpiefcrencia;
mediante
consignação
cm
folha
CIRCULAR N• 01, DE 24 DE MAIO DE 1976 .
de pagamento, respeitados os limites previstos na legislação cm'vigor;'
A ocupação de imóveis residenciais da União, cm BrasOia, cstâ
Art. 5• Terão prioridade ... na ', distribuição de unidades
regulada pelo Decreto n• 75.321, de 29 de janeiro de 1975, cujas
residenciais os servidores mandados scivir•no Distrito Federal, pro·
normas se aplicam a todos os órgãos· ou entidades da Administração · cedentes da antiga Capital Federal c de outras unidades da Federa·
dircta ou·indircta, bem como às fundações sob supervisão ministerial. ção, ollscrvada compatibilidade: ' · · ' . .
'. ·.. · '
2, Define o citado diploma, cm seu art. -30, -entre outros, os
I
entre
o.·
grau
hicrd;Quico
.·do
scr~id~r
~
-~ 'càtcgorla· 'dà:
tipos de residências destinadas a Ministros de Estado (Tipo "A") c a unidade a ser distribulda; c · · · ·
· · · · ·
titulares de cargos de Dircção Superior ou de grau de representação·
11- entre o nlvcl de vencimento ou salário c o~ ~ncargos' de que
equivalente (Tipo "B").
.
3. O art. 34 do mesmo Decreto determina que as despesas de trata o art. 4•.
manutenção c conservação das residências ministeriais ficam a· cargo
Art. 6• · A partir da vigencia deste regulamento é vedada' a
do órgão a que pertençam, estabelecendo: o artigo seguinte que os distribuição de imóvel residencial a servidor que seja, ou. tenha sido
ocupantes das residências do Tipo "B" estilo Isentos de cncargos·c nos S (cinco) anos anteriores, proprictârio,. promitente-comprador,
ccssionârio ou promitcntc·ccssiondrio .de -imóvel residencial no
despesas de utilizaçilo até o limite ali fixado.
4. Chega ao conhecimento do Senhor Presidente da Repdblica, Distrito Federal, adquirido por intermédio de órgão· ou entidade
entretanto, que tais prescrições,' a despeito de sua· clareza, não vêm referidos no artigo 2•.
sendo plenamente observadas, notadamcntc na Arca da Administra·
ParAgrafo dnlco, . Nos casos em que os· cônjuges sejam servido·
çilo indircta c fundações.
rcs, é vedada a distribuição aum deles, ouando o outro estiver numa
S. Ã vista do exposto, o Senhor Presidente da Rcpdbllca das situações indicadas neste urtigo. · ·
recomenda o assunto à especial atenção dos Senhores Ministros de
Art, 7•- As unidades residenciais, sujeitas a Termo de Ocupa·
Estado c determina scjàm, cfctlvamcntc, coibidas as chamadas despe·
sas de mordomia nas residências oficiais nilo classificadas no Tipo çno, classllicam-sc e destinam-se a autoridades e servidores da scguin·
te forma:
"A"; promovendo-se a responsabilidade de quem as realize.
1-TipoA
· Golbery do Couto e Slha,
Ministerial- Ministros de Estado,
Ministro, Chefe do Gabinete Civil.·
1,

\I

. ,;-.:

.'

.... • • .

i:

'
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...

I

I

· .11-TipoB
... •Oficial, com· representação - Consultor 'Geral da 'Rcpllblica,
Procurador-Geral da ·Repllblica, ·Diretor·Gcral do DASP ou auto·
ridade de grau de representação superlorôúéquivalente.' ··
.,·,IIJ-TipoC ···'·'· '·• · , ..... •·• •"· · ·.....
··Oficial..;;. ocupantes de cargos 'DAS·6' c DAS;5 ou de grau de
representação equivalente; · ·; · · · · ·
·' ' "
~

IV-TipoD

'

'

.. ·,,.·

Funcional Superior -·ocupantes de cargosDAS·4 e:DAS-3.
,~ . ~.Tipo,E ·,., 'i:·.. ·: ·: ·
· ........ , ,:·
.
... F;uncionaJSupcrior,"'- ocupantes de cargos DAS·2. eDAS· I,
10 ,,Xl-;::,Tipo F :. ···'
.
.....
. .. Funcional- demais servidores, segundo critérios estabelecidos
pelo DASP. .~·_.:_~.
,,~: r·:>· .. ::·· .
; ,•.•:> .. , •
·.. Parágrafo•único _;A,proibição:dc:quc trata o artigo.6• deste
Decreto; não•sc aplica·.aos:octipantcs.-dc' unidadcs•rcsidcnciais dos
Tipos ..A"/~B"c••c".;. r
• <·
.-:··
-~~Art~;s9··~·As.rcsidências. dos Tipos·••A'';·••s'\ ...C" ~"ri" serão
cntrégucs para: oéupa'çiio 'com· o mobiliário c' equipamento· cspccili·
cados pelo DASP,''
· ''· ·. ·: ·''
·:· · •'
·. '' Art, 9•- Ccs~ad~· o direito de ocupação, ó servidor é obrigado
a restituir· imóvel rcsidcnciid; independentemente de Í1otilicaçilo de
qualquer natureza, n'ó "prazo de 5 (cinêo) dias, quando 'se tiatar de
unidades· dós Tipos•w•; "B'; c "C";'dc 15 (quinze) 'dias,' quando se
tratai di('únidadcs'do Tipo '"D":' c de '30 (trinta) dias,' quando se
tratâri:Je úiiidàaês dos'Tipos"E" c "F''. · ' · · · ·· ' • · ·. · ·
Parágrafo único ..., A cessação do direito de ocupaÇão ocorrerá,
automaticamente, nos·scguintescasiJs:••:·• '"' ·• .. ,·, ..
I-'" Exón'eru·çao; demissão ou dispensa. ·
'. ·· JF.:...;Aposcntadoria. • ' · ·
" '· •·
·•· m•;.;:'Movimcntaçilo dclinitiva'para outra Unidade 'da Fede;

o

I

ração;·.t:-; ~:.·i i'···., .... ~.~:.:··
:;, · .:. · ·-· ':~.
··:•JV..:..F~Iccimcnto:' :, ·o '' ;.. ""·"
·' ·• Art; 10'.::.. Nás'Úni~adcs do' Tipo "A","íúncargos di: que trata

ó àitigo'4ó, bem as;irii asdcspcsas dê utilização c'dc m~~omia, silo

de icsp'onsabilidadc do'órgilo a quc'pcrtcnccr-o·ocupiiiítc; respeitada
a doi~çã~l'rcv}sta •.. ·. : ,· ·.': . . .: . • . . '· '. : •. .
·· '.<)rt/JJ.7;os .oéupant~sdas:.unidadc& do_'fipo ~:s·: ,silo isentos
dos ~nc~rgos.dc,quc trata.o.artigo4~.c só,rcspondcrilo.pclas.despcsas
~· utilizliçiio no que excederem o limite mensal ~orrcspondcntc a 10,
(dez) vezes o maior valor de referência lixado por 'cfcito.do artigo 2•
dalcin•'6,205,dc'29dcabrildcl975:· , ... ·.•' ..
'o · Art: l2 .:.:.eis ocúpa1\tés das únidadé; cio·Tipo "c" sãÓ iscnios
dos'~ncargàs déqué trata 'ó artigo 4• .• só 'rcspondcrilo'pclas despesas
cie. útilizaçiio.no qui: cxccdcrcíi{o·liinitémcnsàl correspondente a'6
(seis) vezes iriaior'v'aloi de rcfcréncia 'lixliilo por éfcito'dÕ artigo 2•
da Lei ii• ií.205,dc 29 de atiriÍ'dé 1975:' ' '. . . .
. .· . .·. ·.
:,· . Art.c 13 ::::.
'àcúpariics,.dos, ~.~ais 'ú~o~· éie,unidadc~. silo
r~spcinsávcis pc)r todÍlsoasdespcsas de Ulilizaçilo, all:m d~s cncarg~s
d~ qúé trai~ o art,_4•~.: . ·,. . · ··. .. . , · , .
:., .Art,.J4.- As·dcspcsas.dc.mordomia serão custeadas pela Admi·.
nistraçiio exclusivamente nas. residências .de ·Ministros .de •.Estado
(unidades .tipo 'W~) c compreenderão o assalariamento de serviçais,
compra de.alimentos c serviços· de lavanderia.
, ..
· . Art; 15 - Consideram-se despesas de utilização as corrcspon·
dentes a ligações telefónicas c ao consumo· dc·gás c energia clétrica,
bem assim·us de conservação de áreas verdes nos limitcs·do Imóvel.
. Art.·J6;... Os casos olilissos serão resolvidos pcJo·DASP. · '
. Art: 17;,;.; Estc·Dccrcto cntra·i:in vigor na data de sua publi·
caçiio, revogadas às disposições cm contrár.io, cspccialmcntc oCapl•
tu lo III'do Decreto n• 75,321, de 29'dcjanciro·dc 1975.
·
'orusllla,JS de julho 'de 1976; 155,. da lndcpéndênciÍI c 88• da
Repllblica,'
·
·
' .
· ·· . . ,
·
·
·
· ·
Ernesto Gcisél.

o

os'

Documento ,VIl
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: Em4 de agos~o.dc !9?.6
•······scnhorMinistro ·· ·' ·. ,..
..
.. ·'·'"';"" '·" '''1
Considc.rando q~c o fornecimento da··cartõcs•dc'crl:dita;·para
custeio de dcspcsaso·pcssoais··ou 'de' representação' constitui ·prAtica
abúsiva;scm qualqucrainpáro'lcgal, ri:coméóda o Excclentlssimo Se;.
nhor Presidente dá-República' aos ·Senhores• Miriistios dc'Estado''a
pronta adoçilo'dcprovidênciasjunto aos·dirigcntcs de, órgãos.ou·cnti·
dadcs ·da· Admi'nistraçilo'lndircta; :a· ·fim·•dc apurar se· de 'fato vem
ocorrendo tal procedimento ir~cgular, dctcrmiriando;scca ·i_ni~diata
sustaçiio'dcssa'prática'com li rcsponsilbilização·dos scrvidorcs·quc a
tenham autorizádo ou dela' se bcncliciém;' ,. ,,.,,,,.,.,
···•n;;
.~: ·::Aproveito' a'.'oportunidadc''pllra·' renovar a· Vossa Excelência
protestos de alta estima c consideração:
o·
o:.,·.· · •· ...
: ·, '·Golbcry do Coúto c Silva .: · ''· •, ·:· 1" :1
···• Ministro·Chcfe'do Gabinctc'Civil·'' · •1 '"" .. ~o
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:oocunÍento'VIIl
,·r : · ·

• ,, .,· ., ...

' ; ,;; <~·1

,·:· ,

.,t

·ConscJIÍo déDÍ:scnvolvimciito Ecônóinicà.:... Di:libcraçiío
.• '" ........ , .. ,
,,,:I :...-Ficam estabelecidos os:valorcs a' scguif'indicados·'como
limitcs·máximos'dc rcmimcraçilo'·m~dia'mcnsál dos Présidcntcs 'das
empresas sob con!rolc, dircto, do Govcrn?..F.édcrai;_, ., , . ., ..
1• Grupo:
..

)·

'EntidadcsFinancéiras de Caiegoriá !'· · •' · ,.
· Empresas Sctoriã.is de Catcgoriai · · '· ·' ·"
·''"
- CrS 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros)
29G..;.po:>: ··-.' · ;~
·. · .·..:: · ·.:.·.·~··· 1 :':
.~,~.C

.•.w'.l.

:-'

-·

i __ ••·,"t''· 1•~. ,-.,, ·1

:!."···-

•.

':-l
,·.·,

• · ·,;•

·~·

... 1.1;;

Em'picsàs Industriais c de Serviços de Categoria I
Entidades Financeiras de Catcgoriaii
. ,. ,
· ' Empresas S~toriais dé Cátcgoria II. .
./ ,
. ':':'Cr$ 60.000,00 (scsscn!a milcru~c.iros), ,,,
, .. , , o , . ,
3• Grupo: ..

'. Empresas Industriais c de Serviços dcCaicgoria'n"' ., · · :
'Entidadcs'FinanccirasdcCatcgórialll "" .. '·'··"•' .!o: .. ,, ... ,..
Einpresás Sctoriais de Categoria UI
.
'· ·· :::
<; :...;,Cr$'50,000,00 (CJnq0cÍ1ta'miJ CrUzeiros)'' l " • •O •. :•. •: •.

.

::.

.; ~. .'
, 4•.Grupo:,.:., ...... , . •'·
· Eniprcsaslndustiiais é de Serviços de Catêgorià'lll '' · o''"' · '' "·''
·,Entidádés Finanõciràs'dc'Caicgorià IV ·· ·· · '·. · · •·· '' ''' "· •
'Einprcsas·Sctoriais de Catcgoria'IV' ,,. '·. •· •'·' ··:: '' é•'·' ·''
··...:.·crs 40,000,00 (qúarcnta mil cruzeiros) .... " ',
: o •• ,. ·:, ·:'
'.

.

.

'

. .. 59 Grupo_:_, . .

-~.-..

'·

..

·.·;':"... ~.,;_ 1 .... !·

,;· ... ,·

.,

--~· , ....

_.

·.·.·

'••:·:·:---,

·.r •. :-~

Empresas llidúsiriais c de Scrviç~s de Categoria IV '·' ·"
..:.;; CrS 35. 000,00 (trhita c cinco mil cr'úzcircis) "' ·' ,,.,.

..-.. --·::· ·-

6•Grupo:
~- ~r -

"

. .

..

. .

,. ,

'-!, ' ..

·.~ ::

. Entidades de Mcrior POrte,
.
· .:... CrS ~O.ooO,OO.(irhÍta mil cruzeiros) .
11 ....; Os limites lixados no inciso anterior corresponderão a um
doze avos da rcmuncraçuo anual global, qualquer que seja sua forma
ou designação (salários; gratificações; participações, verbas de rc·
prcscntaçiioctc.),..
'·' ., .·· .. ..
·.· · ,o!
IJJ - Obedecidos os mesmos critl:rios dos incisos anteriores,' a
remuneração dos.Dirctorcs,não podcrâultrapassar 80% (oitenta por
ccnto)da.quc corresponder à do.Prcsidcntc, para as empresas do J•
2• e 3• Grupos, c 90%, para aquelas dos demais grupos.
.,,
IV- A remuneração do Presidente c dos Dlrctorcs das subsidiA·
rias de empresas governamentais .. obedecerA à,. orlcntaçilo geral
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necessário hierarquização com as empresas controladoras. .. .
V- Na Hipótese de o Presidente ou Dirctores de uma c,mpresa
também pertencerem à Dirctoria ou Conselho de empresas subsidiários ou coligadas- somente receberão a remuneração, a que fazem
jusporumadascmprcsas. __ .· •... ·: . : .1 . . • • • • • • :, , , •
. VI-,. t; vedada a concessão de residencia funcional nos Municr,
pios. do Rio de Janeiro (RJ) c de São,Paulo (SP). Nos dcmatsmuniclpios, a coneessilo de residencia funcional só, poderá ocorrer em casos
especiais, a julio do Ministr~ de Estado. No Distrit!l ,Federal, a ..
ocupação de .imó~cis residenciais. continuará regida pelas normas · •
cspccfficasjáCJiistcntes,
. : , .. •· ,.
. , .'
, .. : . .
, VIl- As entidades ácvcrilo adotar ou propor,, de imediato, as
providências cvcntualmcntc,.ncccssárias.para a adaptação de. suas
normas estatutárias ou. regulamentares aos. critérios .ora estabelecidos.
VIII - Os valores . fixados no ·inciso, I serão reajustados nas
mesmas épocas dos reajustes salariaisdo funcionalismo p6blico.
IX - As rcmuncraçilcs que, cm I• de. agosto do corrente ano,
eventualmente excedam os montantes fixados no inciso I poderão ser
mantidas, cm' carátcr pessoal, até absorção . pelos futuros rcajustamcntós;
·
· '· · ·
·'
·
... Brasília, cm 4 de agosto dcl976. -.Joio P1ulo dosRels.Velloso,
Secretário-Geral do Conselho de Desenvolvimento Económico. .:

,,
I

O Sr. l'ctrõnio Portclla (ARENÀ.:.. PI)- Sr: Prcsidcntê, peço
a palavra,
()SR. I'RESII>ENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
uo nobre Senador Petrónio Portclla,. por cessão do ilustre, Senador
Jarbas Passarinho.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, Srs.
Senadores:
'
· ·'
· ' .'
·
Começo sob a inspiração do final do discurso do nobre Senador
Paulo Brossard. Entendo que odiálogo é indispensável à' democracia
c, nos parlamentos, toma formo mais qualificada cmais consplcua.
Vi cxatnmcntc que neste recinto se persegue algo fundamental
para o rendimento. de _nossas atividades prccfpuos. -,a verdade,
obstinadamente perseguida, sempre, pelo autor. citado, o inolvidâvcl
Costcllo Branco; mas foi fácil, também, verificar. o quanto a paixão,
exacerbando o espírito, o cega e obliÍcra c o:faz incapaz de encontrar
a verdade,
O nobre Senador Paulo Brossard, festejado ainda agora com os
cumprimentos dos correligionários por interpretações tendenciosas;
nuo obstante brilhantes, cxpcndidas da tribuna do Senado Federal,
confundiu tudo, misturou a História dos nossos dias, com o .objctivo
de cxprobrar, com a veemência que lhc_é própria, atose fatos, que, ao
longo do tempo se vêm verificando,
Como que imitando cm alguma coisa o orador ga~cho; vallio- ·
me do jornal que veiculou os dcn~ncias,.c leio editorial de ontem,
lamentavelmente nilo objcto de citação do ilustre tribuno rio·
grandcnsc:
A série de reportagens . que publicamos sobre os
privilégios que gozam os "supcrfuncionârios" federais cesta·
.duais alcançou repercussão proporcional à gravidade dos
fatos apontados, Como era de esperar, houve quem buscasse
aproveitar-se das denúncias oferecidas paro contestar cm
bloco o regime rcvolucionârio, procurando fazer confusão.
Nilo hA nenhuma indircta, porque esse artigo foi publicado
ontem,
i
Houve também, no entonto, quem .visse nessas
reportagens, como assinalamos cm um dos comcnt4rios
dedicados ao assunto, um serviço prestado por esta folho ao
chefe de Estado, ao permitir que cm torno das medidas
moralizadoras, que S. Ex• havia mandado adotar antes mcs-

mo que as ·reportagens fossem publicadas, se cristalizasse
.forte corrente de ,opinião,. respaldo indispênsâvcl a•.qucm
,prctcnd~. empreender obra saneadora. a todos ·os. tftulos
indispcnsâvcl. ~.a csàc, c outros pontos, que desejamos voltar.
hoje, se não para impedir que os pescadorcs·dc éguas turvas
continucm.sua, obra, ao·mcnos.para significar uma . vez mais
que _acima o;las paixões partidârias colocamos, os ,superiores
interesses da nacionalidade.
. .. ,; i
,- ,
·Ainda ojàrnàl:
'· ·· ··: .. ' ' · ' '', ,.,,
Em segundo lugar, caberia insistir no fato •àc ·que as
iricguhiridades por nós apontadas não,rcsultaranidc:um ato
de vontade.dcstc ou daquele governante situado cm qualquer
·um dos escalões da· administração pública:. Essa corrupÇão do
cidadão resultou da desorganização :do. Estado, batido· por
crises ·económicas, .sociais; c 'politicas, .que:. vêm •de. 1937,
acentuando-se a partir dc-195~ para culminar com o. pcrlodo,
intcirumcntc anómalo vivido após a rcn~ncialdo, Sr:.Jânio
Quadros, cm 1961. Foi esse quadro institucional inteiramente
. conturbado, :do. qual,: não 'se ,podem,. afastar., os .;.efeitos,
··deletérios que a inflação teve sobre os costumes privados .c a
concepção do que fosse ,o múnus.público, ,foi. esse quadro,
icpí:timós, que deu. azo a, que a,função_govcrnativa'dcixassc
"de ser--vista
como'. 'exe'rcfcio
pessoàlmente.
oneroso de 'run'çõcs'
'
._ ..J
. '. .
.
"' '
.. •' .. "'" r,.
.•
'
"politicamcntc.rclcvantcs c passasse a ser encarada. como . um
corte na vida profissionál das.pessoas, 'merecendo por isío 'os
qúc a.cla sé dcdiéa~am compcnsai:õcs.• ainda'quc'paialcgais. :
. ,Continua o matutino paulisia: ·.· .... , . .
.
A atitude do Prcsidcntc,e,_o· apoto que:: os; núcleos
aglutinadores da, opinião pública .. neste., momento· lhe
emprestam silo sintomas positivos por: dois motivos: ·.'um,
porquc,pcla primcira,~ez um chefe de .Govcrno.dccidiu agir
·contra os "interesses estabelecidos", outro, porque. a opinião.
pública soube separar o joio;do. trigo. Há. um .outro aspecto
para o .qual desejamos, chamar a atenção 'se .vigorasse até
agciia .o sistcmá ·.estabelecido ,cm . I968, : a censura'. teria
. inipcdido'qúalqucr'alusãà'a.assuÍitÓsdessa natureza, ~s"quáis
seriam classificados por um funcionário ·subalterno q~alqÚcr
como de. ''segurança nacional". Restabelecendo por etap&S,'
coino é de 5eu estilo; a liberdade de informação, o· Presidente
deu provas dê que os atos dé seu gcivimió podi:in c devem ser'
analisados J)or todos.' .
. .'
.. ': '
"' . .
.

.

.

·,.

,·

·.

I

.

:. ,

...

:

Dir-sc-ia, Sr. Presidente, ·uma resposta antccipada·ao raciocínio.
expcndido na tirbuna, pelo nobre Scnado_r Paulo Brossard, S. Ex•
ignorou Bras!Iia, as peculiaridades cóin qué ~ transferiu .'a ,Capital
para esta terra. Nilo enxergou, ·absolutamente, o 'trcmcridocSrius 'dá
administração cm abrir .o voluiltariado do. funcicinaHsmo .crÍI. pri·
me ira etapa c, pàstcriornicntc, .cm transferir todos os .órgãos 'da.
administração centralizada para o Planálto; A partir dai, Sr. Scnádor
Paulo Brossard, problemas· s6rios para· a . administração se
verificaram, com as concessões a funcionários' p4blicós de todos os
escalões, E, cm razão disto é que, cm face das crescentes dificÚidad.S
havidas · depois, com · a transfcrencia · da ·. administração
descentralizada, os problemas cresceram c se avolumaram.
Sabemos multo' bem, c só os pollticos fora do seu tempo
ignoram que, hoje, temos um inumerâvcl conglomerado de entidades
autArquicas de economia mista c todo.csse conglomerado, regendo·
se por normas do Direito Privado.
Com esta liberdade que têm os órgilos da administração descentralizada, necessariamente essas prerrogativas haveriam de ser
usados para facilitar a transfcrencla dos seus órgilos para o Planalto
Central, Dai a pretensa desarmonia, o afrouxamento entre os ór·
gilos, a falta de vinculação direta. Dar .fugirem, muita vez, ao
controle dircto do Senhor Presidente da RcpOblica c dos Ministros
de Estado, assuntos dai compctencia daquelas entidades, ciosas de
sua autonomia, Acrescente-se a este fato um outro de suma
importdncla: o de que essas administrações estilo profundamente
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vinculadas. ao regime· do ·mercado, Para esses· administradores,
muitos dos quais altamente especializados; hA um sem n6mcro de
·empregos, talvez de vcncimcntos.mclhores c mais condignos no sctor
pri~ado;.o que importa, senão numa iujciçiÍci do Governo, pelo menos no atendimento, IJO,mlnimo,,de :reivindicações por eles cdgidas~
Est~ o grande pr<?bicnla,dc, nos 61timos tempos, terem preponderado
certas, rcgaUas, .qu~. cu, chamaria. mésmo. demasias;·, que, tamb~m.
condenamos.. nos..~rgi!os.da,administraÇilo,dcsccíiiraUiadà.' Más nilo
foi por omissilo,,por d~ldia, por négUgênCiá; pcidnipassividadc dÓ
Governo da' RcpdbUca;,foi antes cm razilo•da·complcxidadc da
administráçlio ~6bUca, càda dia sendo compcUda a se fazer presente
nos mais diferentes sctores da vida nacional;
·
Confundir BrasRia com Rio de Janeiro, quando cm outros tem·
pos os Ministros. de Estado ni!o tinham mordomia, ~ ignorar tudo,
Sr. PreSidente. ~ ign~rar. que nós; SenadÓres da· RcpclbUca, não teria·
mos cm nenhuma..oportunidade;noRio.dc Janeiro, apartamentos à·
nossa. disposiçilo' m.cdiantc twia· de 'ocupáí;ilo; E•hoje témos aparta·
mentos mobiliados, 'com:todaas vimtágcns que o Senado nos'ofcrc;
cc'para· que possamos melhor cumprir·o nosso oficio; os nossos deveres constitucionais; · "
·''
··
·''-'•·Estll:é umá!difércnça·fundamcntal que, no seu cxcrclcio orat6:
rio, olvidouo ilustre Senador Paulo Brossard;
.,. '
"
' 'O· fato, ·Sr. ·Presidente; mais importante, •mais. sério;· foi exala·
mente um de natureza jurldica apontado. da tribuna"pcio· ilustre
Senador. oposicionista. Sobrc''cste;' cspccificamcntc/ quero ·falar
porque os outros .silo, por si mesmos insubsistcntcs, pela completa
ignorância dos 'fatos que venliode narrar,:demonstrado pelo orador.
· :. Imaginar, por' cxcmplo;·:quc o· Governo "Federal 'nilo teria
dificuldades Jntrãnsponlvcis •ém': transferir'.'. os""6rgilos '·da
administração dcScciltraüzad& pàra ·srasOia, ···'scni ··propó'rcionar
vantagens a ·esses allos'funéionArlos, é simples'mcnte ignorar o Brasil,
ignorar 8''rcaUdadc biasilciia. Dal'éu ·dizcr:que ·nilo preciso· falar
sobre: o óbvio> Aquilo que é negado· sistematicamente, por mais
brilho quc'tcnha·o orador,' cai inexoravelmente diante da· realidade
palpitante:·· •:;: '::'' ....
..
· ·· · .,
" '
·, '' Uni fato apenas merece relevo c dcstÍiq'uc 'nà' argilméntáí;i!o do
ilustre· Senador Paulo Bross~rd: aquele. cm que S. Ex• se réfcrc' ao
olvido'por·pàrtc do' Governo 'das dcmasias'ou.-cxorbitllnciàs dos
funcicinArios fcdcrílis diante do sisieriia normativo. constante do De·
crcto n• 75:321; secundado' pelo 'Aviso Circular Réscrvadcí 683 c d~
oritissilo dos funcioÍIArios;mais do que isso, da atitudc'quc C:onsiilcra .
ilegal;' de ignorarem um ·sistema normativo' a que todos devem
obediência;· ' ' ·
··
··
Mas; ·Sr. · Prcsidcnic; ··' o· ilustre Senador Paulo; Brossard ··Jcu
muito; masnilo leu o i:sscnciai;S, Ex•, advogado qué é, profcssordc'
Direito:· · 'cm~rito,:. referiu-se, principàlmcntc, ao " DCCrcto-Lci
n• 75.322. '
· · ·.
· O Sr. P1ulo BroSSird (MDB -' RS)'...:.' Perdão. 'Drlliccriça,
Scnildor'1 ·· ,.. , .. ·' ·
''
·. ·
'.'
...o·•'SR:
PETRÓNIO
roRTÊLLA
CARENA
-'-PI).:..
Pois
nilo: '.
,,
·.;.
...,,. . . .,.
.
. '
'

·'

O ··Sr. Paulo Brosmd · (MDB .- · RS) - Nilo pretendo
interromper, apenas para rctificar que é Decreto n• 75;321.

o ·SR. PETRóNJO. PORTEtú (ARENA. - PÜ - ·Para
rctincui: é·Dccrcto,' Corrija-se a ·valha o .csclarcciménto dado· por
V, Ex• desta tribuná. ~ Dccrctosim, nilo passou por esta Casa, I! um
ato normativo de exclusiva competência do Poder Exccuti~o.
.
O Sr. P1ulo BoSSird (MDB- RS)- ~·evidente que O·Dccrcto
de compctancia do Poder Executivo, o que se discute ~ o contcddo
do Decreto, perdão.
~

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- Pl)- Vamos IA.
Vamos ver quem tem razão, de nós dois.
·
Sr. Presidente, o que diz o Decreto?
"Regulamenta o Decreto-Lei n• 1.390 que dispõe sobre
o Fundo Rotativo Habitacional de BrasOia, Taxa de

. Ocupação, alienação 'c ocupação de' •im6vcinésidericiais da
Administração Federal no Distrito Federal, c dA outras
providências.".
•'·'
Sr. Presidente, este Decreto evidentemente diz:
"Art: 34. As Únidades do Tipo·"A" tcrilÓ as despesas
' de manutenção c' conservação a cargo do 6rgilo ou entidade a·
·que pertencerem, resr.citado o previsto ·no respectivo :orça·
mcnto." r ·
·
-·
... ,
',1:
: Há.dc fato esse dispositivo; c ucspcito dele se pronunciou; cm
circular, o ilustre Chefe da Casa Civil •.
Sr. Presidente, este. é o ponto fundamental da questilo,. mcn·
cionada na. Circular pelo Chefe da Casa. Civil, que jurista nilo ~. Por
conseguinte, lhe passou despercebida a· circunstância ,de ,que, cm
verdade, falando, que ao tipo "A".cabcria a despesa dc,manutcnçilo,
nilo.éxcluiiia 'de maneira alguma aquclcs,qÍic nilo estiverem regidos
pelas 'nC?rmas da Adrilinlstraçilo Di reta. At~'poiquc esse regulamento
diz réspeiio à' assunto especrliéo 'do Banco Nacional d~ HabitaÇão é
56 incidC:ntcnicnte cm' um artigo isolado aborda' o assÜnto;·.Dala
rcgulumciitaÇão ·definitiva constante do· Dcc~cto;Lci. n•' 7g,010,: de
15·7·76/qucdi~.cxiitamcntcisso:·
:. , . .
· •. , : :·· '·
· Art. 2• ''As disposiçõcsdcsié rcgllllimcnto 'c os Üitériós
· '·'a 9ucsc .refere' o artigo, antcrio(scrilo' ob~c..Vádos pelo~
. ,;órgilo; d~ Administraçilo'J"cdcraldireta, àut~iquias, cmprc'. 'sas públicas, sociedades de cconomiá "ínista c fundações sob
supervisão' ministerial, rchitivanicntc a ,quaisqucr"im6vcis
' ' ' cónstruldos; adquiridos; arrendados ou tómados cm'locaÇilo;
..·;'pelos mesmos órgi\OS C entidades, para residência de SeUS di ri:
·gentes c servidores
no Distrito
Federal.
. ..
'
'
.,.
.,.· ' ··'· ....' •

..

•'

.. pra;Sr. Presidente; cis'iiCiuia disciplinada situaçil~ ci~nsidcracià
irregular, a partir'da n.orma do dcércto citado, dé'I97S. A'ntcs 'dizia.
respeito à''Ministros sem excluir its demais 'autoridad~; 'Agora, fala
exclusivamente' nos Ministros,rléi''scgund(déciéiô dcjÚllio déste
ano; e regulamentá tudo:~ éspcclfico c'tratá de todas essàs' mât~ria's
dcformaexaiistiva,' ' . . ··· "''
· . : .. ··•
, ... , ..
E~ tão; ó'pcinto fundaniéiiiál, objcto da ini:réJi.a\ÍilÕ.ció iiusi~e.Se
nudo~' oposicionista, cai estrepitosamente ·_diante', desta' àigú7
nientaÇã~, a única, vAlida, 'porque é. a. 6nica que 'se assenta,. cm ver~
dadc, nostcrinos estritos do rcgillamcnto administrativo, Anics,"apc~
nas uma .alusão incidente que dizia respêito aos Ministros de Estado:
Agora, abrangente dei iódasas situações,.'dc'todas lis'cntidadcs ilê
economia mista,'dc' toda a ádmiíiistraçilo descentraliZada. . . ... '"
· Assim; a falha; o erro do Senhor Presidente da Rcp6bliéa'ou 'é!~
Governo cm .olvidar situações existentes jA ·nilo tein· 'mais· raZão de
ser, porque ··não. houve. ilegalidade; •houve,.· sim; possivelmente
demasias, exorbitâncias na·ausência de proibiçiloicgal, E q·ue passou
aexistircomoDccrcto-Lcin• 78.070.: ··~ .. · ·
··:..,, ,., ...... ·.•:
..Vejam bcrn,Srs.;, .

o sr.':Íarbas PaSsarhih~ (ARENA·.:. PA)-. Pcrmitc:v:: Éx•
uin aparte? (Assentimento do Oral:lor) ..:.. Nobre Lldér, ainda ,há
pouco ouviam os o nobre Senador Paulo Brossard. E ele da altúra da
sua capacidade de intclcctuàr c' ria sua erudição 'politica; dizia; prc·
liminarmente, que a mordomia 6ilegal. Mas, legal s6'scria talvci tale·
roda pura .caso dos Ministros de Estado. V. ,Ex• mostrou agora num·
ruciocrnio; que me parece cristalino,' a diferença cntrc.o.compor~
tumento do Governo:, Poder Executivo c Poder. Legislativo .antes c
depois de Braslliu, V. Ex• mostrou . que n6s.Scinadorcs'c os Depu·
tudos da Câmara Federal dispomos de apartamentos funcionais
mobiiiados, Dispomos, mais ainda, de auxilio para utilização de
telefones.
·
·· ·
•· · . . .' . ,.,,
•.
O SR. PI!.'TRONIO PORTELLA (ARENA .:_ PI) - Sr.' Se·
nador, cu preferiria ficar no·gêncro, ni\o obstante a pcrtin.ênciÍl do
que V, Ex• vem de alegar,

::i
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.. O. Sr, Petrônlo Porlella (ARENA- PI)- .fl c011Ccssil.o, .sim.
upartc?
. . '.
Entüo não sei a que chamar conccssilo,. ,
. . .. · .,
O SR. I'ETRÓNIO PORTELLA (ARENA ,;_ PI) .;...·Com o
O SR.' PAULO BROSSARD (MDB _;;RS).;:_ V. 'Ex• sribcinc·
rnuior prazer.
·.
JhÓrdo que cu, BadministraÇi!o do Scnnélo ·~feita pela respectiva M~
s'n;bcm co.mo a da Câmara; da mesma forma cj~c a dircçilo dosscrvt:
, .O Sr. !'nulo Drossard (MDB.- RS)..,... Gonfcsso·que estranho
os·termos cm que colocou a qucstão,.o,nobre.Senador Jarbas Pas· ços do Sujucnio Tribunal Federal é feita 'pela Prcsidêncin,·daqu~Jc
sarinho . .Totalmente,difcrente daqueles em que eu.havia.posto, mas óignci; De modo qúc;'csscs assiintos silo', cfctivamcntc; da' comp~tên·
do poder competente; Só ele~ que poderia realmente dls.clpllna~•.
já que S. Ex• me fez uma indagação ou' fez uma indagação cm aparte cio
', ;i:.
!' • ',1: . , ',' ,
·' :: ·,_ ..... ,'-!
·'I ,i·,,,-./.. , I',,
'_, ~
"' · '· '' · ·."'
n V, Ex• de endereço personallssimo, não me recuso c nilo posso ··. ., .O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA,'"":',Pl).;:c"Nobrc Senador, nilo
deixar de responder.e ..vou fazê-lo por.sun.vénia, pedindo desculpas seria estar. rigorosamente dentro dacompctência do.Podcr,.Exccutivo
porque nilo gostaria de privar o Scnndodc ouvir, o seu discurso,. serei estabelecer, também, c:Ssas vantagens :.. dos. órgüos.,sop, sua •. admi·
breve.
,•
nistraçào? .· _, ........ -.·--:,,,·'.:.
· .:•.;-·-.~-. ~:_... ,.
· O SR. PETRÓNJO PORTELLA (ARENA "-'PI) -V. Exote· '' O SR: PAULO BROSSARD (MDB.:...RS)..:..;Há'lei expressa;
nha toda u'Jibcrdude; ·· · .:.•c•·.· ,·.·: '
· · · ·~ · ··.' .,. ·
acsscrespcito,Há'JciconstitÚcioiull; ·. ... :, "''·'· ·.'. :..:•":: . ..'O·''
•
'
• - .' •' • 1 - '·.
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.•· ·.._:'~c.:,".;.;; ·.:· . -__,-~~- .. ·:: •.;:.. , .• 1 ~ ..· ,lq:•·:~ .. ·-: •• \,;L'·t,;.)::_~·.;~ .. ·•;,
' ~.Sr; l'áulo'Brossard'(MDB .:..... RS)- Muito.obrigadp,.,Em
. . . Q ·Sr•. Petrônlo .Portella ,(ARENA -:'·PI)..,... Exatamcntc. Estou
ptjmeirà 'lugar, Sr•. Picsideritc, ··ein neriliurii .mome~to, criti~uei o si~plcsmcntc rcpcti~do, parà. V.• Ex•.:uma ,fa~uldadc.do;Pódcr:Exe,
Governo rio .'q'uc diz 'respeito n residências; por, uni motivo, muit~ cutivo,,E,.só está limitada à, presença dc.dotaçil.o.orçamcntâria·pró,
simples cmuito'. óbvio, .é porque a Cidàd~' foi feita .cm fu~ção das pria; nüo poderia fazê·lo .se nilo tivesse dotação orçamentária cspc·
ncccssidudí:s. do Governo c notorinnii:nt'c ..:..; creio que todos os fun· clfica. Tal ocorrcndo,.ncnhuma,dcmasia ou.exorbitllncia:há, muito
cionários e dÓs funéionários ii tê os Ministros· é membros do .C:origres~ menos qualquer· ilegalidade.•..Essa• ,competência administrativa. que
so Nacional c os membros do Poder Judiciãrió,' mais rccéntcmente, tem o ~odcr Legislativo 6.uma cxccçilo clássica •. Em rcla.çílo ao Exc·
- receberam moradias que pagam umaretribuição, que para mim ê cutivoissolhcépróprio...,:,·. '"'· .;,.;,. ......... , :,
mais simbólica do que outra coisa, Suponho;Sr.,Prcsidcnte, que isto
OuçooScnadorJar_basPassàrinho,., , "·'· · .·, .,.
..... ,
é feito nos termos da lei. Suponho qtie isto é.fcitil . nos termos da lei e
, . : , ,, " •
." , ,::• ,I , •; ;., ,'.
! , ': ; ,·,
pelo que diz o Decreto-Lein• 1:390, eni rchição.:.. riiloaos membros
:o
Sr, JarbasPassarlnho(ARE~,6, :-::;.PA) ..,., Senador,..Pctrón.Io ~
do Congresso- mas aosfuncionáriõs'rya estadia, C~cioqúcnão ê Portclla, ao agràdcccr. as explicações que v.,,Ex• deu por mi":", cu ain·
uma' munificência do Presidente Magalhães Pinto, nilo, ê;uma reso- da
aduzo o seguinte:·, nilo,considcro· isso,. da partc:do nobre Senador
lução. Dc.mocio que desde Jogo ê preciso: niÍo confundir às. duns si· Paulo Brossard; ê.um artificio de polêmica, mns.dc,um m.odo. geral,
tuuçõiis: Sé cu nceriiuei'as' residências de tipo ''A'.' déstinndns a Minis·· surpreendo-me com.o fato de ele extrapolar as próprias palavras que
tros de Estudo, não foi ·a meu capricho mas foi porque o Decreto de profiro, meu: pensamento, Quando pedi à aparte a.y, .. Ex• foi para
janeiro, porque os avisos po~teriorcs, porque odecreto de janeiro do carácteri.zar o poEio'ccntral do .discurso de'{ •. Ex•.cntrc;as diferen·
uno passado c de jÚ!ho deste ano mencionam expressamente, p~rtan· ças. que ele, o nobre Scnador:pclo Rio. Grande do Sul. estabeleceu,
to, nüo ê uma distinção minha, c dizem que aquela residência dc,tipo ·antes c depois de IÍrasma. Como v. Ex• mesmo disse c: cu .ni!o
..A.. são 'de uso exclusivo de Mlnistros, portanto, na mcd,idil em' que,· tomarei o tcmpod~stc. Plenário, Ministros qu~ an,tcs eram Ministros;
alguém que .nüo seja Ministro .as. utilizem: c.stá infringindo uma sediados no Rio de Janeiro, Govcrno.no.Distrito Fcdcral,quc era o
disposição obrigatória, congénitc. Mas o ponto - cmb~ra tcnh.a Rio de Janeiro, o Congresso tamb6m rii!o justificaiia;:dc mancirn,ncacentuado ,que, a 'meu juízo, as despesas de ~charia, agora ~ulgart· nhu~a',. entregar .áos Congrcssisias .apartamentos ;funcionais,. ,por
zadus com o ncim'c de mordomia, a incu juízo silo ilegriis cm relação a .isso não o fnzia •. Longc de mim admitir com isso, primciro::quc estou
todos, inclusive ou inclúindo os Ministros de Est~do, porque nüo atacando a honorabilidade pessoal do Senador que acabou. dc·pcdir,
dispôs assim a lei c sim um'dccrcto- e'no meu juizo; que ê mcu'- PD!eticamcnic,' um inquérito para ver se clc:raz um tclcfoncma•a:m~is
decrcto não pode dispor sobre isto .. Mas, adm'itindo -como admiti ou a menos,· nós· sabemos que não faz. Estou apenas fazendo,uma
-para conceder que relativamente aos Ministros a mácula dà'ilegàli· comparação, paracaractcrizar como hã modificações cm facc.de cir·
dade não existisse cni relação aos demais, áí.'siin. E'de mais a mais cunstdncias que, também,, silo. diversas. ,.Segundo: S., Ex~ :Calou ,na
foi, nem mais nem nien.Ós do q'uc a Presidência da República qui:, rei; acharia, vamos à ela:. S. Ex•, que 6 um.homcm profundamente, Iúci,
teradumento, assim cnten,deu, .
.... ' ' .. ~
...
.
do, aindn hl\ pOUCO deU Urlla impressão; no seu discurso de CJUe,,por
O SR.I'ETRÓNIO· PORTELLA. (ARENA - PJ)- Sr. Pre· uma delicada mas extremamente perigosa omissil.o,. separava ex·Mi·
sidente,.tenho pura mim que as explicações do.ilustrc·Scnador Paulo nistros que têm· assento nesta Casa, de ouirõs ex-Ministros, Foi prc·
Brossard podiam ser dispensadas, mas me ofereço para, cm nome do ciso que o aparte gcncioso.do meu prezado c dilc.to.co,l.cga,pclo
Senador Jurbus Passarinho, dar alguns esclnrccimcntos. O problema Maranhão, José Sarney, repusesse problemas que 'silo ·muitó'antipáti·
da residência dos Senadores não foi objcto de resolução do Plenário, cos, Sr,. Senador Pctrónio Portclla. Mns.vcja·V; ·Ex• como somos nós
mtts, da Mesa Dirctorn ao· Senado; como Íl fixaçüo. da(taxas de os homens públicos, as figuras,. como cu.costumo.dizer, as mais frâ·
gcis c as mais fáceis de serem atingidas. Fui Ministro. dc,Estado 7
conscrvaçilo,.,
" · ·
unos. Nunca utilizei n.cása de. Ministro do'Trnbnlho,· duranic.três
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Aliãs, V, Ex•·foi unos 'que o fui: nunca útilizei a casa de Ministro da Educação, du·
Presidente c pode depor com todo conhecimento da situaçi!o,
rantc quatro: anos'qu'c ofui, para 'morar. 'la lá, 'àoi domingos, para
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Exato. Pois bem, uma prática, que me parece· não deve ser· corrupção, de voleibol.
cumpre acrescentar que, isto mostra, a administração tem um certo Nunca houve alguém na minha ·casa,! morava. cu. num apartamento
poder de arbítrio, Aquela ilegalidade que V. Ex• acentuava no tocnn· que me era ·próprio c cedido pelo Senado .inicialmente, na Super·
te às mordomias dos Ministros ac Estudo perde o sentido diante da quadra 208, tendo às minhas ilhargas de um jornalista· Carlos Cas·
tcllo Branco c de outro jornalista Expedito Quintas que,. P.Ossivcl·
conccssilo que V; Ex• faz à nossa Casa, por exemplo,
mente, sabe que Já morei sete unos, p.gàndo 'do meu bolso a acharia
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-PA)- Permite V, Ex•
11 que se refere o Senador. Com uma' diferenÇa: se cu Íulvcz àquela nl;
um aparte?
turu o convidasse pura ulmoçur, 'S, Ex• qúc está acostumado com o
O SR. PAULO OROSSARD (MDB- RS)- Nilo se trata de churrasco do gado. de rnçn, provavelmente recusaria a pobreza dn
conccssilo, nobre Senador.
minha cnsu de pequeno burguês. Mais ainda, está presente, aqui nu
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·-151Casa,' o Presidente desta Casa que 'era Ministro das· Relações Exteriores e certa feita como fui representara· BrasiJ'cm Genebra c recebi
como eruhúbitó nu ocasião, um ntimero·dc' didrilis compntrvcis co~
o "dia dc''prcscnêa no exterior;· c o Presidente Costa'c Silva· nos chamou paht'vir··aqui ouvir-u··palavra ~o· sr, Nelson Rockfcllcr, que
,vinh~.discutir em .termos.dc abertura para,a:América Latina, 1 ante·
cipei dez dias déminhu válta e devolvias diârins,.c tenho "aqui o tes.l~mu.~ho-do_mc~: Presidente desta Casa, que ein.o Ministró.d~s Relações Exteriores, De' maneira qué confundir . iéccpÇõcs' é homc.~age~s que, como lvfinistro das Rclações,Extérióies, ,é, obrign'ti)ririmcnte; fad11do a fázer... ... ' ....... .- · · · · .' · · ·
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O SR.
PAULO BROSSARD (MDB-'- RS)-Ciaro.
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, ,,,o Sr,_Jurb_asPassarlnho (ARENA-: PA) :7- Nilo atribui isso ao
Senador. Paulo Brossard c. nem solidarizei-me, cm nenhum momento, com_os abusos, que foram alcgados pcla imprensa. Apenas,
conio v. Ex• estú sugerinéi~ ~'adni"ito; êni' primeiro lugar, que, a qós
politicas, cabe esperar a averiguação dos fatos: c o que me estranhou
na palavra do Senador Paulo Brossard - que normalmente é um
h~~em. pond.~rado ,-:-;:, f~i ,ler, .~ma cxpre~silo dele, que me,parcceu a
negação .da s~a.,própria maneira. de. scr,.do seu, próprio controle
pessoal. Foi quando li,Ó ~uc s. ExÕ dizia: ".Escândalos desse jaez, em
quàlquér.ciutro Pâís,.dcrrubariâ o gové:iriÕ". Achei precipitado o que
s: Ex•. disse; porque, riaturÍllmcrite," envolvia, nc:Sta frase, . um julgamento que atingia, indiscutivelmente, o .Presidente da Repllblica;
Se errei na interpretação de S.· Ex•; é outro problema. Apenas, jamais, pretendi classificâ-lo- como, ao ler Rui.Biirbosa, parece que
S; Ex~"quis, dé um modo gcral,-rcspondcra todos aqueles que lhe fi.
zeram ·alguma objcção:....: de Carbonârio, de conspiràdor ou do que
fosse.' Absolutamente'! Apénas. acho, 'insisto - peço "perdão· pelo
alongamento do aparte'...:. que nós, difércntementc da imprensa cjue
'tem este dever, nós outros, como homens pllblicos, temos um dever a
mais: o de verificar se as acusações-são ou não justificáveis e de saber
se o ~ov~~n~ toa ~~o ~misso e~ r~l~~ilo a elas;
1

· OSr,'PauloDrossard·(MDB :.:..• RS)- v;'Ex• não tomaria como
uma· inípertinõricia 'se cu: solicitasse um brcvlssimo apartl:? Um
últinio:· :··· ,J:, :::.:.. ~·.•...
·· ' :: ····
·· ;.·, ·
:.
;o,;:;:•: ,o.'~:•'o: ~'·')', .. ,.•·~~.r ~·.; .":'~!::.·:~ :'': ,•.·
• ,· ,,
.. -~I,
, :,O. SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA.,- PI),-,- Que,nilo
'

seja o último. V. Ex• o tem.
.

'·

O Sr. Paulo Dros.1ard (MDB- RS) - Agradecido. O depoi:
menta dq . nobre:Scnador.Jarbas Passarinho; _que foi .Ministro duas
vezes, em Brasllia, durante sete anos, reduz azcrotud~ quanto foi di·
to antes, sob'a"invocal;ilcí de Bràsllia,'pàrajustificar·o que agora estd
sendo divulgado. Só isso.
· · ·· ., · •
. "O _SR. PETRóJ\uo"PORTELLA (ARENA·..: PI)·- Sr.

Pr~sident'e;· discordo funduíncntlllmenie do''nobrc Senador Paulo

Brossurd: A circunstância dcuni scrvidorpllblico,'pàr"quéstõcs pés'
sóúis; _subjetivas, 'dispensar· mordomia; 'isso' absolutamente. nilo 'dá
fó'ro de ilegalidade a· elai Àbsolutamcntc.' Estamos discutindo 'no
plano legal c'móral. · · · · '· ·
··
··
· ·O Sr. Jurhas Passarinho (ARENA;..;. PA)- Muitel bem!

Sr, PETRÓNJO PORTEI.Ú (AR~NA - PI) ~ S. Ex• não
rez, por que considerasse indigna a mordomia. Nilo. Simplesmente,
porque tivesse um apartamento, cm Brasflia, c preferisse morar no
prédio de sua propriedade .. Nem todos.tôm ·essa situação c V. Ex•,
Sr. Presidente, sabe que administração não pode ser feita li base du
discriminuçilo. Os fatos devem ser objetivos c Ílquilo que ê destinado
11 um Ministro deve ser extensivo aos demais. Este ê o problema c,
nestes termos, tenho que colocur n questão, já que V, Ex• prefere fazê-lo cm termos pcssouis, pretendendo quc·um simples exemplo ilus·
tie 11 suutesc c leve 11 mordomia li Imoralidade c à. ilegalidade,
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O Sr."Jarbos Passorlnho(ARENA.:.:. PA);_Muitobcml""
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.O. SR:· PETRÓNJO PORTELLA (ARENA.·-· PI)·,,--: Sr.
Presidente, O Estado de .S.- Paulo, antccipadamcntc,.dcu resposta
contundente .a: versões aqui -,formuladas, da tribuna,· pelo .•nobre
Senador Paulo ·Brossnrd. S. Ex• ignorou a situação de Brasflia,rc
quis; simplesmente, .com.ar.de;>promotor,público,• condcnar·.o Governo, pelo fato de o·Govcrno'nilo punir aquc)cs.quc.dcsobcdcceram
o. Decreto dc.I975;-Mostrci que S•. Ex• incidira num·crro,capital. S.
Ex•;.ao invés de ler o. Decreto pertinentc·à·matêria,-prcfcriu voltar-se
pura:um;outro, que faz apenas uma.aJusilo incidcntc.a·rcsidéncia do
tipo A, destinada· a Ministro de Estado.'Entilo, Sr. Prcsidcntc;:ni!o
há erro do Govcrno.·O.erro,-quc.levou o· ilustre· Senador pelo Rio
Grande do; Sul·· à tribuna para •condenar;• desapareceu cxatamcntc
diante do irrcspondlvcl·cmanado .do Decreto n•.·78.070,:dcjulho de
1976, a part_ir.do.qúal, aquclcs·quc vieram a ultrapassar:os limites
os parãmetros-.dcsta·Lci "do- Executivo, incidirão cm .• crimc c, scrilo
responsabilizados: por ele. Eis o problema, .tal:qual se me afigura corretam ente' colocado. E; 1 cai ·assim, ...dcfinitivamcntc; toda aquela
argumentação vistosa, bonita _c nucntc,:a quc'nilo falta;• nem mésmo,
a elegância de postura· qucjã-notabilizou,.no'Brasil intciro,-:o ilustre
representante. do. Rio Grande 'do Sul.-. E ficamos, ·simplesmente; nos
termos estritos da Jci,.para dizer que, n•partirdcjulho;:Ílquclcs.quc
vierem.a infringir o .dispostó. no .regulamento .do Executivo, estarão
praticando ab~so de-poder c, conseqUentemente,· deverão •ser passi·
veis de penalidades legais.
· ,>::
... OSr.'~J.is{SÕrney(AREJÍIA·.:..:_·MA) .:.:'v. E~i'nicp~'rmite um
apÚrtc:scnadorPetrõnioPortclla? · · .... · · · ·'' ·.' ..... · · :::
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:..,o SR. PETRÓNIO- PORTELLA (ARENA- .PJ)•.-,- Com o
muiorprazcr,: · -·-·

, :.;.;;r-•. -"r...

, ·.•·

· '· o sli.' jo~ê Sar~ey (ARENA''- MÁ) -·_;;.• Senador Pêirõnió
Portellà, acho'·quc, ncsse'exatÓ momento, V. Exi coloca, no·"scu (lis:
curso; ci'p'roblema com 'uma clareza total. Na realidade; .;·q~i: nilo'. fi.
cou''ressaltado:' nÓ discursô"dó Scnádor'Pnulo Biossa;d, 'fÓi'justnmcritc a atitúdé' do' Scntiór Presidente' cfá' JÚpÕbiicá; icn'dô'a ini~
ciutivn das açiles, no combate a essas demasias. Como v: Ex• bem fi'
xou, í:Jàs foram.sc acumulándo ao Jongod~ tempo ciu'porquê:" a lei
perinitissé,. ou "porqlic'.não _· cxinissc' lei que proi~issé:;''Miis; ô'. Prc:
1
sidente· da''Repllblica, priinéiro; _como 'o'' Seri'aâôr. Paulo''Bros~a'rd
reconhei:é,. ào ampliàra ·faixa de'Hbcrdade de impiciÍsa, déu·'conÍli·
çõcs pura 'que esses nssuntos'não" foísell} só da intimidade' do·
· verno, como dÓ conhecimento da'jirópria Naçilo; Em scgurido JÍÍgá'r;
o Presidente tomou' as initiativas: Haja_'vista; os'atos todos;·dc longo
~
~ l' •
tempo,, que ele vem fazendo,. JUStamente, para COibir __ essa
deformação que; reaiín'enic, é úmii ·deformaÇão cjue· à ·~úrocràcia' dó
tempo"moderiio;• no Brasil,'" tem 'dádo "mn'rg'cm a que. ela púdessé
trilhar-esses caminhos quc.podcm-nilo ser os mclhorcs.:Assim;·o que
devemos fixar primeiro> é- que o· Governo, ao:-invês--dc-•ofcrcccr
qualquer. paliativo; foi- drástico,' foi :preciso,. tomou a -iniciativa das
ações; Acredito que aqu~Jcs·padrõcs de austeridade; que· o-Senador
Paulo Brossard: reconhece • no .:senhor • Presidente ·da:'Rcp~blica,
continuarão c Sua Excelência scrã; sem d~vidu; drástico na continuidade das medidas que o Governo estâ tomando ... ·
•· ·· 1 • •
. . o.SR. PETRÓNIO PORTÉÚi (ARENÀ"~'.Pif..::..' ~uito
obrigado péla intervenção de V. Ex• que explicita, uma vez mais, o
ponto 'de vistii do Governo é súa posição cm facé do ruidoso pro·
blemu. ,
·
.· .. ' · : · .
·.
· ._ .; · .,_ · .
Sr,_ Presidente, o ilustre Senador. Paulo Brossard exaltou as. medidas sucessivamente tomadas,· niàs fez observações contundentes· á
respeito do silencio sobre as infrnçõcs do sistema normativo de 1975.
Ma~ esse não regulou a matêrla c por issoincidiu cm erro S. Ex•,.
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Demonstrei, ll saciedade, .· que nem · mesmo ' a palavra
"exclusivamente", no relativo no Ministro de Estado, existia, no
decreto primeiro. Não havia como poder csÍcndcr·sc a todos os
órgãos du· Administração P~bllco um dispositivo engastado num
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-152diploma legal, q~c tratava de mat~ria i~tciramcnt~ ,di~crs~ daquela
de que estamos tratando.
Agora não.· Em julho,· foi baixado um ··decreto explicitando
todas·as situaçõcs·c, a partir dele,• cm verdade, todos os gestores da.
administraçio dircta ou indircta deverão ser responsabilizados,. na
hipótese de infraçiio.
Sr; Presidente, al~m de todos aqueles assuntos abordados pelas
reportagens sucessivas do·O Estado de:S. Paulo, cntrcg!':os vlirios ·
decretos que; por sinal,. numa dcm!mstração de lisura, o· ilustre
Senador Paulo Brossard solicitou ,fossem transcritos; E, cxatamcntc,
através. desse elenco de providências c· de. sistemas normativos,
verificaremos o quanto foi prudente, cn~rgico c severo o ·Chefe do
Governo cm tomar as providências sobre atos que, não sendo ilegais,
se contitulam, cm· .demasias· condcnlivcis, na hipótese 'de se
apresentarem nos termos cm que as reportagens publicaram.
Sr. Presidente, não estamos aqui ... da tribuna, senão para
defender, ponto por ponto, a posição do Governo Federal absoluta·
mente inatacável,.· E jli ·agora,' com• os: esclarecimentos· por· mim
dados, ante .a objcçilo .· que poderia •ter procedência. S. Ex•
evidentemente colocou o problema cm termos ou de resposta favorli·
vcl ou, na hipótese negativa,. de falta grave por parte da Administra·
ção Federal. Diante do que por mim foi dado responder, não tenho
dúvidas de que nenhum esclarecimento a mais devo prestar, pois a
Nação inteira é testemunha do apreço. à lisura, da. austeridade que
marca a ·vida ·do Chefe de .Estado, impondo-se como exemplo• à
Administraçiio Dircta ou lndircta.
·
Sr. Presidente, não obstante, o ar de desapontamento ou
amargura, expresso napcroração 'doilustrc rcprcscntant(do Rio
Grande do Sul de que a condenação aos erros constitui' algo de
reparos indcscritlvcis por parte de uma opinião pública.ou de alguns
setorcs dela, cu responderia que, de nossa parte, nilo! Louvo c exalto
as denúncias que se façam, visando ao interesse público .. Entendo
que nós, do Congresso Nacional,' como os do 'Executivo~ temos o
dever de velar pela coisa pública c evitar que os administradores
caiam no descaminho·, tomando as veredas c os atalhos ao invés de
tomarem o caminho rctillnco que nós conduz aos autênticos intc·
resscs nacionais.
,·
Sr. Senador, V. Ex•, hoje, com seu libelo que data.venla rião
tem procedência, deu, todavia, uma demonstração de espirita públi·
co, trazendo ao conhecimento do Pais aquilo que se lhe afigurava
indevido, proporcionando~nos, a nós do Governo, a oportunidade
de demonstrar a lisura da administraçio,' voltada, incontcsiavcl·
mente, para os maiores c mais lldimos interesses nacionais.
Com esses esclarecimentos, estou certo de que a administraÇão
pública há de tomar sempre o Caminho devido, porque rctificada cm
termos normativos está a situação, de tal sorte, que nilo há' mais
pretexto para'os abusos, para as cxorbitâ~cias c para as demasias:
Nilo. vi ilegalidade, nada vi que pudesse constituir crime, Vi,
sim, uma administração com problemas s~rios de transferência de
seus órgãos descentralizados para a Capital da República, sem meios
de recebê-los. E, cm razão disto, aliado ao fato da autonomia que
têm as empresas de economia mista para os .seus ·gastos Interna
<orporls, vi tudo isto contribuindo para algo que podia c deve ser
condenado por todos nós. Oposição c Governo estilo unidos cm torno da causa maior, a causa da lisura da administração, a causa do
interesse nacional, que devem estar preservadas por todos. Tal como
S. Ex•, sob o seu angulo de visão, procurou demonstrar atrav~s da
Itribuna oposicionista, sua prcocupaçilo, nós, do Governo, provando
·quc'o Chefe do Executivo soube, antes das dcn~ncias, bem cumprir o
seu dever, esclarecendo, aconselhando c, finalmente, rctificando cm
termos normativos para que os pretextos fossem definitivamente
exterminados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este Parlamento se engrandece
toda a vez que, sem medir conseqUências, com o desassombro que
nos cuructcriza, sabemos cumprir o nosso dever: a Oposição
combatendo, criticando, vcrbcrando, se não mesmo hostilizando o
Governo, os seus atos, os atos da administração: c nós, conscientes

dos nossos deveres, buscando as inspirações dos melhores principias
democrátl~os, rebat'cndo,.esclarcccndo,. retificando e apresentando. à
Nação. a verdadeira fisionomia de, .um: .Governo ·inteiramente
dcvotudo .. áo. intcrcss~, público, ao. interesse da Nação. brasileira.
(Muito bem I Muito bem! Palm.as, O,Orador é.cumprimcntado.).
O SR. 'i>RESIDENTE (Magalhães Pinto)..;, Cónccdo ·i paiÍI'vr~
ao nobre Senador Roberto Saturnlno..., ' ·
' ·
. ···' · ·
··:.., O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB..:, RJ)_;_ Desisto da
palavra, Sr.'Prciidcntc. ·
. , . '.'' ,'. . ·' , , . ·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Virgllio .Távora.
·
' .·
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Desisto da
palavra, Sr,'.Prcsidcintc. · ... ' "·. '.,' ·· ·.• 'i · · · ·. ".' ·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) ~ Nada mais ha·
vendo a tratar, designo para a sc:Ssão ordirÍAria dc'amanhil à·· seguinte

' ·'

ORDEM,,,'
DO DIA
. "-1.:..;'

Votaçã~, cm tinn~ a~ii:o; do Requerimento n• 326, de 1976; ·do
.Sr. Senador l.ourival Baptista, solicitando 'a 'traniiCriçito."nàs'Anais
do Senado Federal, do' discursei profcrido'pélo MinlstTo'Joilci Paulo
dos Reis Vclloso, cm Frankfurt, Alemanha Ocidental,' em: 2J .de
julho de 1976.
' ·
..
·
· · .,· · · ·
'

-l-

...

V~tação, cm turno único,. do Rcqucrim~nto n•' 3:!11, ·de .1976, tlo
Sr. Senador Mauro Bcricvides, solicitando a transcrição, nos; Anais
do Senado Federal; .de editorial do jornai.Trlbuna do Cear4,'dc.3 de
junho de 1976, sob o título "Congresso di: Advogados"., .
-3Votação, cm turno único, do Requerimento n• 340, de 1976, do
Sr. Senador .Itamar Franco,. solicitando urgência,· nos. tcrnios. do ar·
tigo,371, allnca.c .do Regimento, para.o Projeto dc.Lci do.Scnàdo n•
40, de 1976, do Sr. Senador. Mauro Bcncvidcs, que disp& sobre. o
processo de fiscalização, pela Câmara. do,s Deputados c pelo Senado
Federal, dos atos do Poder Executivo c·os dá administração iÍidircta.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 32, DE 1972 ·
(Tramitando cm conjunto oom Projeto de Lei
·
doScnadon•ISO,dc·i97S) ·

o

Votação, cm primeiro turno (aprcciaÇao preliminar da constitu·
cionalidade, nos. termos do art. 296do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1972,,do Sr. Senador Franco Mon·
toro, que determina. que todos .os bcnciTciôs concedidos pelo INPS,
sejam reajustados cm proporção ao saiArio mlnimo.vlgcntc da data
de seu inicio, eliminando desigualdade de crit~rios, tendo
PARECER, sob o n• 310, de 1976, da Comissão:
- De. Constltulcio 'e Justiça, pela. Inconstitucionalidade, com
voto vencido do Sr, Senador Dirceu Cardoso,

PROJETO DE LEI DO SENADO N• ISO, DE 1975
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei
do Senado n• 32, de 1972)
Votação, cm primeiro turno (aprcclaçilo preliminar da constitu·
cionalldudc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do

I

·-153-

..

.'

.

...

Projeto de Lei do Senado n• 150, de 1975, do Sr. Sénadór·Orestcs
-8Quéa·cla, que dispõe· sobre reajustamento de bencflcios concedidos ·' ··
antes de 21 de novembro de1966 c cm manutenção pelo INPS, tendo
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 102,
.de 1975- Complementar, do Sr:·Senador Nelson Carneiro, que dis·· .
' ~- :' . ! .." • · · , · ~ - .· r ·' ~ • ' ·-~ ' ·
• ' ·••
PARECER, sob n• 311, de 1976,.~a Comissãó:
põe sobre a obtenção de emprbtimos simples pelos servidores púbU· ·
cos
ao Programa de Formação do PatrimOniodo.Scrvidor,PúbUco,
- De ·.Constltulçilo e Justiça,.: pela inconstitucionalidade, com . tendo
·
·
· ·- ... · .... · ... · .. · .. · .... · ·
voto vencido do Sr. Senador Dirceu Cardoso;
,,·,.,
·. . ' ~ '· .
I.

. 'PARECERES FAVORAVEIS, sob n9s'4, 506, de 1976,''dàs''
Comissões: ·
·' · · ..... ··
· ··.' · · ·.' ·· · · · ···'
1-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 76,
de 1975 (n• 1.339-C/68, na Casa de origem), que disciplina a profis·
são'degeógrafocdâoutrasprovidências,tendo '• ·.•. ·• :·'
·
.

··I

'

PARECERES, sob n~s 512 a 514, de 1976, das Comissões:

.,

~~-·r.·~-.

~'-'"r"): .... ·:.-_.'~,

•;

;.,

.

' ·-7-:

~·

•

.·•

·

,'~

·

·.\'

·-De Constltulçilo e Justiça;·
- De Serviço Público Civil; e
. ..
, ' · - De. Finanças•··

''- De Educaçilo e Cultura, favorâvel ao pr(\jcto nos termos do
substitutivo que apresenta;
. .,-.De Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dadcdo substitutivo da Comissão de Educação c Cultura; c
()e Legislação' Soelal, "favorâvel ·ao projeto; nos· termos do
substitutivo da Comissão de Educação cCultura. ·· ·'

·•

.,, '

·"

'·

,;

-"9-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
210,'dc 1975; de auioria'dÓ.Sr•. Scnador Benjamim.'Farah; qÜé inclui
dispositivo no 'Decreto-Lei n• 898, de 29 de sétcmbro'·dc 1969,"
definindo como crime contra a segurança nacional :icrid~, doiii;ão;'
cessão c transporte de explosivos para·fins,nãó indu'striàis,'teaido' ·

a

I

. •.

,

.. , , " ,

•

.

' •

.

'

'

,

~ .;

'

'

' , : ' . _' J ; .

•

• •. '

·I··
PARECERES, sob n•s 46.e 47,
dci'tim; das C~missÕc8: . ·
~
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 95,
::;.. De Constltulçilo e Justiça, pela cónstitucioníitid~dc. 'juri::
de 1975. (n• 399-B/75; na Casa de origem), que dâ nova rcdação à
letra c do artigo·!• da Lei n• 91; de 28 de agosto de 1935, estendendo dicid.ade; e
.. .. '
a exigência de gratuidade aos cargos dos conselhos fiscais, delibera·
-De Segurança Nacional, favorâvel.
ti vos· e consultivos das. sociedades declaradas de. utilidade pública,
tendo
·
.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a
PARECER FÂVORÁVEL; sobn• 225, de 1976, da Comissão
sessão.
·I,. ... · ., .. : . : ·
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-De Constltulçilo e Justiça.
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(Levanta-se a Sessão' às I 7 hÔras e)S mlnútos.)
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120• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislativa,
em 10 de agosto de 1976
PRESIDtNCIA DOS.SRS. MAGALHÃES PINTO EWILSON GONÇALVES
Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs; Senàdores: · que :'dispõe sobre as relaões. de trabalho do atletu prolissional de fu.
· . ,: .. :· ,.
.····
Adalberto Sena- Altevir Leal- Evundro Carreira~- CaÚete ti:bol, e dá outras providencias'~.
- Aproveito u oportunidade pura renovar' os protestos da mais
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato f'runco ...,.. Alexandre
Costa- Josi: Sarney- Fausto Castelo;Branco- Helvfdio Núnes ultn estima e distinta consideruçiio.- Petrônfo Portella, Líder.
-.Petrônio Portella- Mauro Benevides- Paulo Guerra·- Arnon
de Mello- Teotônio Vilela- Augusto Franco- Lourival Baptista Do Líder da ARENA
- Heitor Dias- Ruy Santos- Roberto Saturnino - Vasconcelos · Ao Excelentíssimo Senhor
, · .·
Torres- Benjamim Furah- Danton Jobim''-'ltamltr Franco- Senador Magulhiles Pinto
DD.
Presidente
do
Senado
Federal
Magalhães Pinto - Franco Montare - Orestes Quércia - Otto
Lehmunn - Benedito Ferreira- Lázaro Barboza- Itallvio Coelho
·,: Em 9 de 11gostode 1976.
''.'
- Saldanha DerLi - Evelásio Vieira - Otair Becker - Daniel
Krieger.
Senhor Presidente:
Nos termosdol.l' do A'rti 10do 1·Regimento Comum do
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
Congresso Nacionul; tenho a·honra de comunic11r u•Vossa· Excelôn··
•1cusu o comparecimento de 35 Srs. ·senadores. Havendo número recia, para os devidos.:lins, que. esta Liderança• deliberou. propor u
gimental, declaro aberta a sessão.
.
,
substituição do Nobre Senhor Senador Luiz Cavalcante, pelo Nobre
. O·SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto ) -Tendo cm' vista a
Senhor Senador Virgilio,Távoru, nu Comissiio Mista do Congresso.
reunião na manhã de hoje da ComissiÍo Mistà que examina a Men- Nacional que dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Constitui·
sagem n• 54, de 1976-CN, a Presidência determinou u substiiuiçiio çào n•l8, de 1976, que "altera a redaçiio do§ 5• do artigo 70 da Cons·
do· Deputado Antônio.Annibelli pelo Deputado Francisco Amurai
tituiçiio Federal".
na referida Comissão, de acordo com a solicitação do, Líder Lacrlo
Aproveito a oportunidade pura renovar os' protestos da mais
Vieiru.
alta estima e distinta consideraçilo.- Petrônio Portella, Líder;
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinlo) - Sobre u mesa,
.
'
comunicações que serão lidas pelo Sr. 1•-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães .Pinto).- Serão feitas as
substituições solicitadas.
São lidas as seguintes
Sobre a mesa, projeto d~ lei que será lido pelo Sr. I o;Secrctúrio.
Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
1: lido o seguinte
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Feden1l
PROJETO DE LEI DO SENADO N•l78, DE 1976-Compfementar
'•

.,
I

'

Em IOde àgosto de 1976.
Senhor Presidente:
Nos lermos do* I• do Art. 10 do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Exceli:ncia,
P""' os devidos lins, que estu Liderança deliberou propor 11 substituição do Nobre Senhor Senador Mendes Canale, pelo Nobre Senhor
Senador Altevir Leal, nu Comissão Mista do Congresso Nacional
que durá parecer sobre o Projeto de Lei n• 8, de 1976 CN), que "dispõe sobre ns relações de trabalho do atleta profissional de futebol, e
dú outras providências".
Aproveito u oportunidade pura renovar os protestos da mais
•1lta estim" e distinta consideração,- Petrônlo Portella, Líder.

Acrescenta Parágrafo Único ao art, 34 da Lei Complemen·
tar n• 11, de 25 de maio de 1971, estabelecendo prescrição
qUinqUenal para as lmportãnclas devidas ao FUNRURAL.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O urt. 34 da Lei Complementur n• li, de 25 de maio de
1971, passu a vigorur com o acréscimo do seguinte parágrafo único:
"Pn~úgrufo único. A prescriçüo , qUinqUenal referida
neste nrlJgo nplicn-se, de igual modo, às importilncuis devidus
!lO PUNRI:JRAL."
Arl. 2<' Esta Lei Complement:Jr entru em vigor nu dutu de sua
public,Jçilo.
·
Art. 3• Revogam-seus disposições em contrário.
Justificação

Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Sen11do Federal

O urtigo 34 du Lei Complement11r n• li, de 25 de maio de 1971
-que instituiu o P'rogrumu de Assistência uo Trubalhudor Rurnl, e
dú.outrus providê:ncius -,estabeleceu sobre pruzo prescricionul use·
gumtc: norma: '

Em IOde 11gosto de 1976,
Senhor Presidente:
Nos termos do § I• do Art. 10 do Regimento Comum d..
Congresso Nacional, tenho u honra de comunicar u Voss11 Excelôncill, pura os devidos lins, que esta Liderança deliberou propor u
substituição do Nobre Senhor Sonudor João Calmon, pelo Nobre Se·
nhor Senndor Cnttele Pinheiro, nu Comissuo Mista do Congresso
Nacionnl que durO parecer sobre o Projeto de Lei no 8, de 1976 (CN).

·

"Arl. :34, Nilo prescreverú o direilo 110 beneficio, mas
prescreverão as prestações nilo·reclumudus no prazo de cinco

unos. u contu:- du dutu cm que rorem dcvidus."

Nudu obstnnte, o url. 143 do Decreto n• 69,919, de li de janeiro
de 1972 - que regulumentou u citada Lei Complementar -, lixou
sobre: u prescrição u sc~uinh: normu c:xtcnsivu:
"'Art. 143. Prcscrcvcrit cm 20 (vinte) anos o direito do

FUNRURAL de roceber ou cobrur importi1ncius que lhe l'o·
rem devidns."

I
-1,55-

I
•-

Vê-se então que, pura uvaliução de um mesmo episódio jurfdico, prcscricion11l de cinco unos, que é: o dn· trudiçilo c o ·da.sistcm:\ticn
criou-se por Decreto uma dicotomia de interpretação: o direito -do hrusileirn: pura rec,cbcr o que lhe i: devido, o FUNRURAL dispõe de
·.·
· ,
FUNRURAL prescreve em vinte unos, cnquunto o dos seus credores 20un·as.,,
prescreve cm cinco.
Eis ní o exemplo tlpico dos dois pesos c duus :medidas, de
O futo, uliús, não é isolado, Aqui mesmo no Senado' já tivemos repercussiló deverus. ncgutivu pura· o : Purs c pura ·u "organização
oportunidade de debatê-lo, na apreciação de Projetes vinculados às incipiente de umu multidiio de pequenos empresários rurais,
normus prescricionais adotudas para uPrevidénciu Social'-';.. ,:.·.-condenados ao cutelo de uma liscaliznçilo que lhes pode exigir pro· : '
' · : · · ' ·: · " " · '·· ·
-. · .Nu verdade; a disparidade das· normus -legais que se vêm. ins· :vus de passado remoto.
r , ·.- , ,
..,. . • •
__ ,
tituindo; ·cm. •nosso · Pais, sobre. Qrnzos •'de prescrição,:- não' . tem
Oru, já está modernamente assentado em doutrina que ·as.
contribufdo, como eru·de se·esperar, paru o prestigio quc.sc busca
contrib~ições, u . favor .di: entidades estatais e ·por': el11s'' próprias
para o Direito Brasileiro.
arrecadadas, silo caructcrizadnmc'nte·pnruliscais c, cm conseqUência;
· . Nossas instituiçõesjurfdicas, como us das demais nações civili·
tributos, Nelas então se nplicam ns regras da decudi:nciu c da· preszudas, · foram buscar.- inspiração . nus:.legislações .• de . povos· cuja
crição ·tributúrius, ·us quais,'·: no ··caso brasileiro, são' as -do· prazo
experiência .social já se havia· sedimentado, ·tornando-se. assim, modc· qUinqUenal;
.
.: ..· • •
los dc,.,um estágio· cultural :dignQ .de ser. :seguido; Cada .nação,
·• ... ~ 11· sistemítticu. que• se. pretende restubcleccr com· o'presénté
permutando .entre si ,us :próprius,experiências: . compôs'•então: us .re- Projeto ,de, Lei,: devolvendo-se ·it.legisluçilo.:do •FUNRURAL>u
gras que-. deviam disciplinar o relacionamento interno c externo das
respeitubilidndejurídicti que inspirou a Lei Complemcntur n• 11. :' ·
suas .. comunidades,.: respeitadas: suas:· próprias· peculiaridades,
Sala das Sessões; !O de agosto de 1976. -'ltalivlo Coelho. ··,: ·': ...
costumes e tradições:
.,
.. O· Direito.é.naturalmente. dinâmico c,segue ininterruptamente
. .. (À.t· ,C'omf,l·,.,;,., tle,Con<tlllllrào e Jn,ifrtl, de,.Agr/culr~r;:
uma )inhu :de. evolução, ;acompanhando passo a passo o .desen·
tld.<•r:i.l'larcio SoeIIII t•dt•F/nanrá.<.) ...;
" ·
volvimento da:sociedude:_Não.obst:mte,. fundamenta-se em regras
•'· : "~ •. ·-< ·- .: . ·,• ::··.: ·. , ,1 ::·_c_.;: •,.. :1o -; ..' ,·1: · "" · \
universais,·. muitas, das .. quais imutáveis· por. serem. inerentes à
O SR.' PRESIDENTE (Magalhães Pinto) ,~0 projeto lido "scrú
condição do ser humano:; :
.
,, .
publicado e rcmct_id~ às comissões compcterit~s. (Pausu.). · . · " ··
. No, que: toca ao objcto do presente Projeto de Lei, parece-nos · . · Sobre:.a ni'esa,,.rcq'ui:rimcntos que: serão lidos.,pclo,Sr)•~Se·
.inexplicável que um simples Decreto, provavelmente elaborado por cretáriO.
~ '
"
· ·
·, .: · · -· ·
us~essorcs desavisados, subvcrta_toda a.sistemútica jurfdicabrasilcira
, .São lidos osscguintcs ·..
no capitulo du decadência e.da,pre.lcrição tributúrius.;O.urt.J43 do
. REQUERIMENTO N• 344; DE 1976
Decreto: n• ·6.9.919,, dc,,l972, .determinou. que :•prescreverá. em 20
(vinte) anos o direito do FUNRURAL de. receber ou.cobrur,imporN~s termos.do urt.22i do'Regimcnio lntcrno.rcqú~;cmosq~c,
tüncias que, lhe forem .dcvidas':sem qualquer base nu doutrina ou na no dia 19 do corrente,. seja' rcalizacla scssilo especial; destinada, a
.tradição. E. mais:,scm qualquer base ,na própria Lei _que instituiu o comemorar obicentenário da Independência dos Estados Unidos da
FUNRURAL. Do.mesmo modo que fixou 20 anos, podia ter fixado Amí:rica,do Norte, ócoirido à {de julho,dúrantc o recesso do .Con·
·I O, 30 ou 50 arios; s'uicitando 'uma espécie de ulguzarra que, a par. do . grcsso_ NucionaL A liomcnagem cxpiessa us ulinidadcs entre no:1so'
seu .. ostensivo. arbítrio,: compromete .as características . culturais .do e uquele País. irnião no"campo.do apcrfciçoamento.,das instituições
Diri:iío Brusileiro: ·· •. ·. . . ·•
·· ·..· · · · ·. · · · ....
democráticas.·'
' '!'' · '
•
· ·
·
· · A Lei Complcmcntur n• :11. de 25 de maio de t971, começa por
Sala-dasSessões, lO d.c agosto dc·I 976,.- José.de'Magalhies
dizer: no* 2• do seu :irtigó' ''·que:
.
. ' .
Pinto -.DanleLKrleger -. Petrônlo.Portella.- Franco Montoro -.
"O FUNRURAL gozará em toda u sua plenitude, in· Lourlval Baptista -.Ruy Santos,,,. . .
'" •
clusive no que sC rcfere·a seus bcns~·scrvic;os c ações, das regulins, privilí:gios c imunidades daUniüo.' ."
·
·,
. REQUERIMENTO N• 345, DE 1976
... N6seu urt. 34, estab~lecc! d~ntróda sÍstemáti~a br~~n6,ir~, que:. .. . Nos termos regimentais, ·r~~uciro q~c sobre os P;o]c'ios de' Lei
" ... prescreverão as prestuçilcs nilo-reclamadas no prazo de do Senado n•s 57, 59.}8, de 1971:.24, de 1975 'c 4, d~ .'1976, que
dispõe~t sobre u propaganda ,do .fumo, é dilo outras providêncius;
cinco unos.~··"
além das Comissões constariics do despacho inicial, de. distribuiçilo,
Seria então 'paru se depreender, como' lógica clcm·entur, que, 'aos scjaouvidu também u de Agricultura. . .. ..·. . , , , .. ·.·
privilí:gios e imunidades conferidos no FUNRURALcom tamanha
·Saiu
dtis Sessões,,_,,IOde, ..agosto
de 1976.Petrõnlo
Portella.
· .·.
· . -, .. ·- -..
.....
· · .. ,
.
; -;:· :.· .·.r•.
'e justu amplitude, correspondessem os mesmos deveres u qÜc se
O SR. PRESIDENTE (Mngulhilcs Pinto)·-' De acordo com'o
obrigti u União. ·
· ·
'
·
·
A Lei Complemcntur'n• i I, nliás,purcce conscicillc do fato urt. 279,-1, do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão obje.
·
'· :, :
jurfdico, tunto 11ssim que se refere ao qUinqUénio, pruzo jd estabeleci· to de dclibcrução após u Ordem do Dia.
Ht\, uindu, outro ·requerimento, que serú lido· pelo Sr. ·r'O'Se~
do pelo Código Civil (nrt. 178, §lO) para 11 prescrição das"·:. dfvi·
dus p11ssivus du Uniilo, dos Estudos c dos Municfpios, e bem ussim cret(lriu.
~lido c uprovudo o seguinte
·todu c qunlqucr nçüo contra n Fazenda Federal, Est11dual ou Municipal'', · Pr11zo prescricionnl também jú estabelecido ·pelo Sistenm
REQUERIMENTO NÓ 346, DE·1976 .
Tributário Nucion11l (Lei n• 5.172, de 1966, o Decreto n• 58.400; de
Requeremos, nos termos regimcnutis, q~c o Expbdientc'du S~s~
1966); ", , , nçilo pnru cobrança de crédito tributário (no âmbito da
silo do .diu 18 .do -corrente seju·destinndo n. homenagear ·o_ ilustre
Fnzendn Fedcr11l) prescreve cm S (cinco) unos".
.
Nilo se pode explic11r, portanto, como t11l entendimento, simples Professor Eugênio Ouélin,. pelo transcurso do nonugí:simo anivcrc definitivo, pôde ser 111tcr11do por um simples Decreto de sl1rio de seu nltscimcnto, uma vez trntar-sc de figura de destaque no
Reguhtment11çilo dn Lei Complementar. O Regulamento, pois, ccm\rio. Nucionul c Internacional, principalmente pelos relevantes
inovou u Lei Complementar, ultcrundo·a com gruvnmes pura us serviços que vem prestando 110 desenvolvimento do nosso Pnfs como
ex-Ministro dtt Fnzend11, ·como Professor, Escritor c intérprete das
instituiçõesjurfdicns c sociais brasileiras.
, ,
..
..
,
Por outro ludo, cxtrupolundo-sc tnl nspecto ti:cnico, o Rcgulu· muis ubnlizndns teses cconômicas. ,
Sulu dus Sessões,
de agosto de 1976. ·...! José de Magalhiles
monto Jptpôs umu ulteruçüo. inJusta 'e inlqua, absolutamente
contrnditóriu nos objctivos muiores dus instituições jurfdicus. Pura Pinto - Pctrônlo Portella - Franco Montoro - Renato Franco·cumprir suas obrigações, o FUNRURAL assegura-se o direito Lourlval Baptista - Ruy Snritos.
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ocupu o hor~rio nobre c justalltcntc na "Hora do .Brasil" está se passam pelo crivo dos proprietários dos jornais, que ora não gostam
ouvindo o Jornal Nncionul. Dcsculpc-mc, parece que, estou contrário deste parlamentar, ora têm admiração· por aquele. De modo que
u V, Ex•, mas, analise bem as minhas palavras c verá que cu o estou lutamos com' uma.sl:ric de dificuldades.· Acho que dcvcrlamos, real·
upoiundo.
mente, como V. Ex• aqui está pregando, com bravura;' ·com
o SR. EVANl>RO CARREIRA (MDB - AM)- Nobre entusiasmo, com esplrito atualizado,•tcr uma'.mclhor difusão. Mas
Senador Vasconcelos Torres, agradeço o seu aparte porque ele pro· vivemos quase que enclausurados neste Congresso. Várias tentativas
vaca o debute, ele me aguça a capacidade de argumentação c cu gos· forum feitas para uma melhor difusho cm torno· de nossas atividadcs.
turiu de dizer, com todo o respeito que tenho parà com o meu nobre Uma .vez, há m·uitos anos, Gilberto FrcyrC'fez·Úm discurso, falando
pu r, que.os tempos mudaram, nobre Senador, mas o homem, in· sobre· um· Deputado que· havia falecido, .. o -Deputado Glaucó Car·
felizmente, continua anacrónico: ele não acompunh'ciu o evolver do doso, c chamava a atenção para esses crlticosdos cafl:s, esses criticas
desenvolvimento.
apressúdos,' a respeito dos homens que militám· rio' Congresso. Ele
.Hoje, jú não se compreende mais a existência dessa liberdade de então apontava pura o corpo inanimado ·daquele'homcm 'quê tinha
ligar um aparelho pura ouvir uma novela prejudicial, para ouvir uma.· sofrido; daquele homem que havia pago com' os maiores sacrifTcios a
lição prejudicial, puru se ater u uma· propaganda prejudicial ao desen· ·"'sua participação na vida·públicà: correra.os maiores riscos c sempre
volvimento do próprio homem.
·
·
·
.· ·
agiu com ·a. maior .fidelidade.e com, a maior honradez ~ repito Carece o momento de um controle por parte do Estado; não é a Gluu.c~ ,Cardoso,. representante do Scrgip·c: Gilberto ;'Frcyre .·disse:
censura, mas é: controle pura a educação de massa/ A televisão é um "Quem vier, aqui, agora, v~i c~contrar um. homem· que tcnidignifi·
instrumental poderoso e, com ela, podemos transformar.o mundo, .cada u vida pública. Mas ni!o.somos, o que dizem lá fora i:sscs'.crlticos
cm poucos ~nos.
apressados c:-. venham, ~qui; c· vejam·· q'uc: neste instante. está
disctirs~rido úm' gr~nde representante d~ p~vo".''Mas 'o povo pouco ·
O Sr. Benjamim· Faruh (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um con~~cc. se.us.. ~epresenta~tcs:·,C?nhccc .quand1>,:_tem ·a simpatia de
ap,1rte'?
alguns JOrnais que, mu1tas vezes, transformam um rcjmsi:ntantc
O SR. EVANURO CARREI!lA (MDB-AM) -Jit o concede- num verdadeiro. herói. c outras ·vézc~ · procura liquidã;lo, de acoidó,
naturalmente, •. com a sua boa .ou ·mil. v~ntadc'. Sónios · sujciios ·a
rei, nobre Senador.
muitas criticas c a muitàs injustiÇas: De modo qu'cY.
está .certo.
O SI!. I'RESIIlENTE (Magalhães Pinto. Fqz soar a Doa a minha solidariedade a V. Ex• q'úc vem com esse entusiasmei,
cumpainha.)- Lembro que o tempo de V. Ex• estâ esgotado,
com esse calor, co.m essa boa vontade do'. homem de. bcin que ~ucr
O SR. EVANl>RO CARREIRA (MDB- ÁM)- Pois não, fazer alguma coisa cm favor dessa iÍ1StituiçãÓ é tàmbl:m cm favor do
Ex• Quero apenas concluir a minha rc~posta ao nobre Senador Vas· seu povo, Se o povo souber o que os. seus. representantes estão
fazendo, .aqui, como . por . exemplo,' ... tantas , · vezes · 'os
concclos Torres.
Srs.
Parlamentares trábalhum~ ora rio Plcn6rio, ·ora c~ 'comissõi:t
Hú necessidade de o Esta~o controlar.
Quero dizer a
Ex• que, hoje, a. nossa língua, o nosso ver· até: ui tas horas da,noitc~ ~um.csforço ingente, para 'o cumprimento d~
náculo, chegou a um ponto de deterioração, nobre Senador, seu dever. Se. o povo souber de .túdo isto, o povo sentirá 'muito'.mílis
porquanto se ouve constantemente novelas mal urdidas, mal estímulo, muito mais entusi~smo, .muiio".muis admiraÇão por .seus
prcpumdas c mal escritas: Cacófatos terrlveis que até já se tornaram represent~ntcs, e estes tambl:m ficarão com maió.r disposição c maior
..
·
·
linguagem comum, como, coRada. uEie está conada". Isso, só pura estímulo para melhor ~umprir o seu, dc~cr: · ·
exemplificar. O Estado não pode ~brir mão do controle disto, E nilo
Ó SR. EVAN,DRO CARREIRA:(MDB ....; AM) ....; Nobre
há melhor controle do que mostrar o que se passa nas casas legisla ti·
Senador
BenjamiJ? Farah,-agradeço.''o si:u aparte, que muiio, me
vus, Nós é que temos que evoluir, nobre Senador. As nossas sessões
h~nrou c quero d1zer que quando me referi a falar aos peixes, não
não podem ser à tarde, ti':m que ser no momento oportuno pana que
o povo tome conhecimento delas. Ã noite, de madrugada, seja a hora esta~a me dirigindo aos meus nobres Puros mas, aos peixes de todo 'o
que for, nós é: que temos de ficar Íl disposição do povo c não o povo u Bras1l que. ~ã~·nos.~uvem, c não nos p~dem julgar~ por 'carência
desta publlc1dadc dos nossos atos c das nossas falas.:,.··
nossa disposição. As nossas sessões deveriam ser à noite para que o
povo nos fiscalizasse. E .as televisões em cadeia, por ordem do
O ~r. Benjamim. F'arah (M DB -· RJ) - Nós representamos
·
Estado, e niio à mercê do laissez·falrc, lalsser-aller, da contradição esses pe1xcs.
burguesa que se destrói untropofugicumcrite, porque prefere, no ho·
O SR. PRESJI)ENTE (MagaiiÚ!cs Pinto, F~z soar as
ria rio nobre, fuzer u propugundu do cigarro, do conhaque, do uísque,
du cerveju e da cuchaçu. E u exibir novelas que não trazem nada de campainhas.)
educativo, nada de educacional, upenus promoção burguesa de auto·
O SR. EVANURO CARREIRA (MDB- AM)- A Mesa já
pron1ocão, de autodestruição c autofugiu.
me udvert!u c cu encerro o meu discurso, agradecendo. a
. . , .
O Sr. llcnjumlm l'aruh (MDB - RJ) - V. Ex• permite un1 benevolência du Mesa. (Muito bem!)

Ex•
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.

v:
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OSR. EVANlllHl CAIU!EIRA (MDB-AM)- Pois não.
O Sr. Uenjumim Furuh (MDB- RJ)- V. Ex• disse, hd pouco,
que estuvu preocupudo por estar falando aos peixes, como no scrmlio
de Sunto António, naturalmente, mas V. Ex• pode estar certo de que
11 Casa estA ouvindo com o n1aiorrespcito c admiração o seu discar·
so. V. Ex• está esposando um tcmu que tem preocupado muito os
purlumentares, porque somos um poder desarmado, somos um
poder que não dispõe de recursos como o Executivo. Realmente nós
lutamos nesta Brusllia tão distante, tão isolada das grandes
incidi!ncins demográficas deste Pais. Uma noticia daqui pura chegur
ao Rio, Silo Paulo, Rio Grande do Sul ou a Minas Gerais c outros
Estudos, ficu nu dependência da boa vontade, da simpatia ou
untipatin de ulguns jornalistas que militam nesta Casa c aindn
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O SI!. I'RESJl>ENTE (Mag~lhãcs· Pinto) - Esta Presidência
convoca s~ssão conjunta u'reulizar·sc hoje, às 18 horusc 30 minutos,
no plenúr1o du Câmara dos Deputados, destinada 11 discussão em
primeiro turno, du Proposta de Emenda 11 Constituição n• 1 de
1976.

:i;

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard -José Esteves- Henrique de La Rocquc VirgUlo Túvora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria - Dinartc
Mariz- Jessé: Freire- Domlcio Gondim- Ruy Carneiro- Luiz
Cuvalcante -·Gilvnn Rocha·- Luiz Viana- Dirceu CardosoJoão Culmon - Amurai Peixoto - Nelson Carneiro - Gustavo
Cupanemu- Aceioly· Filho- Lenoir Vargas- Paulo Brossurd Tnrso Outra.
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·-159O SR. I'RESII>ENTE (Magalhães Pinto)'- Encerrado o tempo
destinado ao Expediente.
Presentes. na Casa 57 Srs. Senadores.
·· Passa·sc A
..

ORDEM DO DIA .

.

.Sobre ·a mesa: htr:rcquerimcnto que scrâ lido . pelo Sr. I•·
Secretário, .•
. : '··.. ,, 'úóo
•'aprovado o seguinte
. " .... '·"'
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· ..· Nos termos do' a;t.' 198, nlfnea "d", do R~gimc~io Int~rno, r•·
quciro inversllo da .Ordem' do Dia, a· fim de que a matériBConstanti:
do item n• 3 seja .submetida ao, Picná~io em último lugar.. .
· "Sala '·~·h
das Sessões',
lO de agosto de·' I976:Ruy
Santos,
.,_ ', . ' '., '' '
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.· .• o ,sll::rRESiUÉNTE (Magàlhilcs. Pinto) . .:.... Áp~o~ad~ .o rc:

querifl!,cnto,'a,'màté~i.n:coristante do Jteni J~da paÚta'scrá submetida
, ' ·
' ' ··

aoPie~úrio ~múl~im~Jugar.

'

o. sR:' PRESIDENTE
(MagíÍJhiles Pinto)-Jtem I:
"
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. '
. '
'
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· Votação; cm turno único; do Requerimento n• 326; 'de
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, ·solicitimdo a
· transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso profe:
rido ·pelo ·Mhiistro João ·Paulo dos'· Reis Vclloso, · cm
·Frankfurt;·AJenianhnOcidcntal, cm 23 de julho de 1976. ·
l
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Eni votaÇão réqucrim~nto, .
Os Sis.·Seriadores que ·o aprovam, queiram pcrma~cccr
sentados. (Pausa.) •. . . . · . ·
Aprovado,
' ' . "·
·'será feita a 'trarisciiÇãosolicitada,
E O SEGUINTE O DISCURSO DO 'SR. MINISTRO JOÃO
PAULO DOS REIS VELLOSO:

Talvez·~~ possa dlzer, nas relnçõ~s entre nossos dois países: este
ó um dia diferente,

O, Brasil, na fase, do ntual. Governo, está enfrentando um no~o
tipo de situaçilo, Em. fases, anteriores,. o ·próblcma era,• .principal·
mente, superar as limitações de nação ainda relativamente subácseÍl·
volvida, A purtir.du.crise do petróleo, o desafio está em. mostrar
como o pais pode reagir a um violento choque externo, c.transformá·
lo, progressivamente, em. elemento a seu favor.
· '
... Que .o ·choque .foi violcnto,'não há: ddvida.• Só .. no aspecto de
balanço de pagamentos, cm I 973, as importações totais de matérias'
primas . (pctrólco,. trigo, c insumos.industriais.bâsicos),. foram da
ordem. de. USS 3,3. bilhões•. :Em· .74, :devido, principalmente,' às
elevações de preços, tivemos de, pagar,• por importações nas mesmas.
categorias, . cerca de·.USS 6,6 bilhões .(quase• USS 2,9•·bilhões cm
petróleo e USS 5,7bilhões por trigo e insumos.básicos).·. · . ·
A.decisão adotada foi de, num pcrlodo dc:quatro a· cinco' anos,
u partir de 1974, procurar colocar esse elemento de distdrbio a nosso
favor.
·.:.·.
· ... -· ·.. ·r;'l
•E como?
o... Principalmente através dn.dctcrminação dc.alcançar a auto-sufi·
ciência cm petróleo,no nienor,prnzo,;possivclmcnte .ao. longo·. dos
unos 80; nas demais matérins:primns até.l980, com os.rccursos mi·
nerais já descobertos. No último aspecto, ,este ano, salvo algum
acid~ntc élimático: jú poderemos chegai perto dà auto:suliciéncia cm
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Até 'o' fim dÍI dêcàdn, ntrnvês· dos 'piogràmas jú'em ·i:xécução,
contâmos ·podei,· virtualmente; 'climinur'·iinportaçlics nas seguintes
úrcaS~·
· ··'.: .. !·.":' · · ., ;'
'. ~: •• ,::
' · ~::·.,-.! ... ·:·;•··.· ... ·
..:;, produtos'sidi:rúrgicos pln'nos,nilo~planos c aços cspéciais: '.' ·
· ...: alumínio,' zinco, níquel, chumbo;' esta'nho·c,''póssivcimcnte;
1

cobre·

·

.·

,.

, ·,

''-~'··
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~~··
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.. ,;·..:.

· ..:_ produtos'•pctróquimicos básicos· (ctêno, etileno): todas as
principais· categorias· ·de.·; produtos··. de : segunda · geração
("dÓwnstream"); · · · ·
··•· ·
·
· "-'fertilizantes nitiogcnndos (umônia:.uréin cprodutos'dc scgun,·
da geração); fertilizantes fosfatados, possivelmente,. também, OS'fcr'
tilizuntespotússicos; ,..,.
.; ·''
·.•:.•..: ·: •... ·:. ····
...: celulose de libra curta c longa, ·todos os•principais tipos· de.
papel· .
.
.
.
. .:· · '· ': ,, .
. ~ ci~cnto c todos os principais minerais não-metálicos:: ..• :
- inseticidas c pcsticidàs parà uso ngrfcoln·na·proporção de
mais de 50%.·, .
. ..
.
·
·A outrn:úrcn de atuação.é o programa de Energia; cm que.o ·.
Brasil dcvcrá.irívcstir, no perfod~.do JI:PND (1975/1979), cercn·de ..
Cr$ 250 bilhões (apreços de 1975), sendo:
•. · '
.. CrS bilhões.
Petróleo (exclusive petroquímica). ,
, ,. , " , . ,., .<· ,) O!

. A , assinatura dos contratos: de financiamento destinados .n
implementar o. primeiro estágio do Acordo Nuclear entre n:
Alemanhu .. Ocidental'.c o·, Brasil·,.:.. construção•,das Centrais
Nucleares Angra 2 c Angra 3- ressalta n dimcnsão.e rcpcrcussuo,
Energia EU:triCu'{in.clusive· Em:r{;ia··· '.: · ·
económica e politica, daquele Acordo.
.
Nuclear) .- •. :;;.';,.,;,,'., .. ·,,,,,;,;;,, ... ·;,,.,;,; ......... 120
. Sua importância, para os dois pafscs,. é grande, quanto no Pro' Carvão, álcool c outros·.,; .. ,·,;;,·,.,,,,.·.,,.';;,.;,,;,/:.: ..... 25
grama·, de Energia, ao desenvolvimento. industrial c. ao descnvol·
vimento tecnológico.
.·'
Segundo o balanço energético brasileiro; espera-se o decllnió da·
A realizaçilo do Acordo mostrou uvontade politica c a capncidn· participação dos derivados de petróleo; no total das . fontes de encr·
dc·de negociação objetivudos.dois países, E revel~ll uma atitude gia, de 43% cm 1976parn cerca de)6%. cm 1985, c n cle~ação .da parimportante: a opçilo,. diante da· crise mundial, em favor de mais ticipação du energia hidrelí:tricn, no mesmo pcriodo, de 25%, para
comórcio, .mais investimento, maior coopcraçilo financeira,. maior uproximÚdumentc 3i %. Também se ésperú o aumento .. da parti~
cooperaÇão tecnológica. E nilo no contrário.
cipação do carvão, do gús natural c do álcool.
. .. ·
. ·
Do ludo brasileiro,, é a ·reafirmação .da posiçilo que . temos
Sem embargo, mi região Centro-Sul, de alta densidade econômi·
assumido, de, através .de· maior integrnçuo com a economia cu, progressivo esgotamento das· fontes hidrelétricas significará a
internacional e mediante n diversificação das nossas relnçõc~ necessidade de que, na altura de. I990, 'já estejam instalados, no País,
económicas com o mundo desenvolvido, encontrar novas oportuni· cercu de 10 milhões de kw de origem·nuclenr, correspondendo, en·
dudes pura acelerar o desenvolvimento brasileiro.
tão,nccrcndcl5%dncapncidadedegernçilo,, ....... , .
Como salientou o presidente. Geiscl, recentemente: "Nilo é
Dui a importüncia do programa brasileiro de energia nuclear e,
levantando paredes c fechando janelas, económicas ou culturais, qu~ pnrticulnrmente, do Acordo ussinndo com a Alemnnhn."
·
Em termos práticos; nlí:m do· considerável efeito sobre o dcscn· ·
iremos consolidar uma economia moderna, c dar, ao Brasil, auto·
volvimcnto tecnológico geral do Pais, pois haverá efetiva transferên·
nomiu muior."
Só os contrutos de financiamentos assinados esta munhil, cor- cin de tecnologia cm todos os campos, será possfvel obter os seguin·
respondem u um total de 4.270.000.000 marcos alemães (cerca de tes rcsuhudos: implnntnção, nt6 o ano de I990, de mais de oito cen·
trnis nucleures; produção, no Pais, de todo o combustlvcl,. urúnio
uss 1.670 milhões),

-160enriquecido, nccessl•rio no funcionamento das usinas nucleares;
fubricnçilo, peln indústriu nncionul, a médio prnzo, dos equipamentos riucleurcs c de toda a parte convencional dns usinas, como turbinas a.vapor, gcrndorcs de corrente, etc., instnluçilo e expansüo·de indústrias de peçus e componentes pnrn us unidudes ,;·~cicoelétrieas; e,
finulmentc, umplinçilo das ntividudes ligadas ils aplicuções da encrgiu
nuclear n sctores especiais ·como · u: Agricultura, Medicina e
Engenhuria.
Pura viabiliznçilo .técnica· do Programa, o Governo acaba ·de
aprovar o Programn de Recursos Humanos para o Setor' Nucleur,
com dispêndios de USS 200 milhões nté 1985,
·· ·
_
, Enquunto desenvolve esses progrumns de investimento, o Puís
está ugindo com grunde cuidndo, particularmente, quanto ii gestüo
do bnlanço de pugamentos,
, Em junho último,ns exportações alcançaram o nível das importações, e upresentum perspectivns de, até o fim do uno, ultrupussur a
prcvisüo de USS 9,5 bilhões, superando cm mais de lO% o totul do
ano pnssudo,
.o Pnis espcru poder, no ano que vem, ter grande disponibilidudc
de produtos ngrícolas para cxportuçilo, alí:m de con'tinuar o impulso

A iniciativa da QAB, Secçüo do Ceará, merece francos aplausos,.
pois o conclave ensejará o debate de. temas palpitantcs·e atuais, que

interessam ·a todos quantos, integrados · na ·advocacia, na
Mugistruturu, no Ministério Público c no ensino jurldico sentem a
necessidade de acompanhar a presente cvoluçilo do Direito, emcr·
gente de fatos sociais que representam profundas e rápidas transformnções,
Os temas que serão focalizados no 'Congresso demonstram
como u presença do bacharel cm ciências jurídicas e sociais é iridis· .
pensúvel, juntamente .com técnicos de outros ramos de ciências
humnnus, paru ajudar u ordenaÇão de novos fenômenos peculiares ii
'civ. ilizuçiio que se poderia denominar... urbano-consumidora, Já
acentuamos nesúis colunas a csseriéialidade ' dcssá pnrticipaçilo, a
fim de que os planos, programas c projetas que visam à abordagem
de importantes problemas tivessem ci.' necessário. ordenamento jurfdico,
· "
· .
· ·
·• ' ·..
· ' ·
A hipertrofia' tcicnicistn, qúe se instalou' em' nosso
coO,
pretensões de monôpolizur 'o ~xercicio das alividades'viócuiadas no
desenvolvimento tentou menosprezar o valimento dos,serviços ape·
lidados debOchativâmcntc de buéhalerescós, masjâ ci:deu'.'passo·uo
no uumento dus exportuções de munufnturudos e min:rios.bom sensó,'que'hoje, âiribui ao ádvogádomagistrado, membro' do·
Nos meses de junho e j~lho, as, reservas int~rnaci~nais têm Ministério, juristas e professores de Direito''. posição de relevo 'no
estado em ascensão. No primeiro semestre, a ·entrada de contexto social. Esses criadores,. , intérpretes, , aplicadores e
invcstimcntodireto,estrangeiro foi da ordem de USS 500 milhões, o comentaristas da Úi têm··a 'funçilo in,dispcnsável de acompan.hàr, em
que representa, em um semestre, mais, do que o total da .entrada de di~ersos estágios e.sob.Jormas.,várias,. mas .convergentes, o surgi·
investimentos diretos nos anos de 1971 c 1972 somados, c 20% acima mento do novos institutos jurídicos cuja institucionalização se impõe
do primeiro semestre do ano ·passado. O ·innuxo de créditos finan- comoimperativodasmutaçõcssociológicas., .· "·, .... , .,
Li:ia-se o temário.do I. Congresso de Advogados do ,Norte·
ceiros, iguulmente, superou. em 10% o ,valor verificado o ano
Nordeste
e se.teráidé:iu de sua importância.paraa,vida moderna. Na·
passado, cm igual período,
Por outro lado, o. Pais está sendo bastante cauteloso ao dirigir- quole simpósio serão discutidos problemas novos, caracterlsticns dos
se uo mercado financeiro externo. Os projetas que estamos levando tempos presentes, que começa10 a ser ano.rados e precisam de inter·
ao sistema financeiro internacional, para obtençüo de empréstimos, prctuçilcs corretas. que elucidem dúvidas permituni súú definição
representam um elenco da mais alta significação para qualquer pais, jurídica 'éoín um mínimo 'de controvérsias. ··Estão. ncssa···chave. os
abrangendo principalmente a .área· de energia e toda a guma de temas "Aspectos Institucionais da Região Metropoliiáóa",'"Üso dó
insumos básicos. São, principalmente, projetas destinados a Solo c' a Nova Concepção da . Propriedade. ·nas ·Ãreas
solucionar o nosso problema de balanço de pagamentos c a· preparar Metropolitanas" e "Grandes ServiÇos Públicos 'na Região
o Pnis para ser supridor, à economia internacional, de bens presentes Metropolitana~·. que seriio expostos pelos renomndos Celso António
Bandeira de Melo, Seabra Fagundes c Osvaldo. Aranha Bandeira de
ou futuramenie escassos. Usar a poupança externa dessa formo faz
Melo.
sentido, para o Puís e paru a comunidade internacional,
A matéria 1: atunlissima 'c de vital importância para o futuro de
Com essa orientação, espera o Brasil continuar representando,
nos próximos unos, sob.a égide da economia de mercado, um dos nosso Pais,. pois ·o· adcnsnmento urbano, criador· de metrópoles
principais campos, internacionalmente, pura investimentos, em, giguntosct(s, exige criatividade para a claboraçilo ·de novos ·instru·
funçilo dus oportunidades económicas e da estabilidade social e mentos capuzes· de reduzir os danos causados'por tais aglomerações
populacionais. Esse fcnó10eno aterrador, que· já· está provocando
política que pode apresentar.
crises apavorantes em poderosas mcgalópoles - como ocorre atual· .
O SR; I'I!ESIJ)ENTE (Magalhiics Pi~to) -)tem 2.:,
mente em Nova· Iorque, a· bruços com dificuldades financeiras
Votação, em turno único, do Requerimento n• 328, de insuperáveis- precisa ser enfrentado com urgência pelos países cm
1976, do Senhor Senador Mauro Benevidcs, solicitando a desenvolvimento, a fim de impedir a ocorrência (ou, pelo·menos, n
transcrição, nos Anais do Senado F'cde,ral, de editorial do sedimentação) de erros cometidos poi nações superdescnvolvidas.
Dui, 11 idéia de criar-se, em nosso Pais,· regiões metropolitanas,
jornu11'rlbunu do Ccurai, de 3 de junho de 1976, sob o título.
paru ensejnr plllncjamcnto global c somutório de recursos· a fim de
"Congresso de Advogados",
ntendcr aos problemus de um complexo urbano cm. que o núcleo
Em votnçilo o requerimento, ·
mnior funciona como eixo de cidades menores periféricas, des:
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer providas'de meios pura realizar o mais mínimo investimento, Mas as
sentados, (Pnusa.)
·
regiões metropolitanas, por suscitarem controvérsias sobre ·assuntos
Aprovado.
explosivos, uindu não puderum caminhar no ritmo desejável. As dis·
Serú Jcitu u trunscriçüo solicitada,
cussilcs de cons11gradosjuristas sobre scssc tema constituirilo valiosa
contribuição para que o Governo possa tomar decisões acertadas
O SEGUINTE O EDITORIAL CUJA TRANSnesse cam'po c que terno influência decisiva para a vida futura de
C'Rtç,T O SOI..ICITA DA:
nosso povo,
.. Con,;rcsso de AdYogudos
Outros ussuntos 11 serem ventilados terilo a mesma importância,
A Ordem dos Advogados do Brasil - Secçilo do Ceará - ' tnis como "0· Advogudo c o Dcsenvblvimcnto", "A· Grande
promoverá, cm nossa capital, o I Congresso Norte-Nordeste de Empresu e o Advogudo", "Reformu do Poder Judiciário", "O Novo
Advogudos,
Regime Jurídico dns Sociedades Anónimas", "0 Novo, Regime Jurí·
O lmportuntc ccrtumc rculiznr-sc-á no Centro de Convenções, dico dus Empresns Públicus de Economia Mista", A cnumeruçilo dos
no período de 8 u 11 de agosto próximo, e contarA com a presença de expositores - professores Cnio Mário du Silva Pereira, Nllson
figuras preeminentes dn clênciujurídlca do Puís,
Holandu,. Rndiigucs Alckmin (Ministro do Supremo Tribunul
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-161PARECERES, sob n•s 5512 a 514, de 1976, das
Comissões:

Federal), Rubens Requiilo c Josl:. Cretclla Junior revela o alto nlvcl
cultural que prevalecerA no Congresso
í: um privilégio para Fortaleza realizar um conclave de tal
mugnitude c receber a visita de altos •~poentes da cultura jurfdica
nacional, que nos brindarilo com sapientes liçilcs,
O Professor Roberto Martins Rodrigues; dinümico Presidente
du OA B, no CearA, c seus valorosos colegas de Diretoria, prestam,
com essa inteligente iniciutiva, mais um valioso serviço à classe dos
udvogados.··,

-de Educação e Cultura, favorável no' Projeto nos ter~
mos dÔ substitutivo que apresenta;
·
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
c juridicidndc do substitutivo da Comissã.o .de Educação c
Culturn;c
·
- de LeÍislaçio SoclaÍ, favorâvcÍ ao· Projeto, nos ter·
mos do substitutivo da Comissão de Educação c Cultura.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:

I

Votação, em primeiro turno (aprcciaçilci preliminar da
constitucionalidade, nos tcrinos do art. 296 do Regimento
· Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1972, do Senhor Senador Franco Montara; que detcrmina;quc todos
os beneficias concedidos pelo INPS, .sejam reajustados cm
proporção ao salãrio mfnimo vigente na data de seu inicio,
; eliminando desigualdade de critérios, tendo .
·PARECER, sob n• 310,dc rim,'da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionnlida·
de, com voto vencido do Senhor Senador Dirceu Cardoso.

..

· A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 9 de junho
passado, tendo a discussão adiada a requerimento do Sr.
Scnador'ltamur Franco para a sessilo anterior, quando teve a discus·
são encerrada cu votaçuo adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rcjcitadà:
·A matéria vai no arquivo. Em conseqUência, fica prejudicado. o
item seguinte da· pauta, que tramita cm conjunto com o presente
projeto.
1:: o seguinte o projeto rejeitado:
pró~imo

PROJETO DE.LEI DO SENADO N• 31, de 197%
J)eterminu que todos .os benefícios concedidos pelo
lN I'S sejam reajustados em proporção ao salário-mínimo
vigente nu data de seu início, eliminando desigualdade de
crit~rios~ · ·
'
·
O Congresso Nacional decreta:
Art; 1• Os beneficias concedidos pela Previdência Social c nilo
abrangidos pela norma contida no art. 26 do Decreto-Lei n• 66, de 21
de novembro de 1966, serão revistos pelo INPS, a fim de passarem a
corresponder à percentagem do sah\rio-minimo a que equivaliam na
data de seu inicio, arrcndondndo ·o total obtido para a unidade de
cruzeiro imediatamente superior.
· ·
ParAgrafo único. O novo valor do beneficio· revisto nos termos
do urtigo serã devido upartir do mês seguinte no da vigência desta
lei; não cabendo pagamento de diferenças relativas a pcr!odo anterior.
.
Art. 2• As despesas dcc~rrcntes desta lei serão atendidas com
recursos do Fundo de Liquidez da Previdência Social, suplementodos, se ncccssAria, mediante a elevação cm at~ I% (um por cento) do
valor das cotas de previdência referidas no item I do art. 71 da Lei
Orgânica du Previdência ~ocial.
Art. 3• Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mngalhilcs Pinto)- Item 6•:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cd·
mura n! 76, dc'l975 (n• 1.339-C/68, na Casa de origem),
que disciplina a profissilo de Geógrafo; c dã outras
providências, tendo

Sobre a mesa, requerimento que vai ~cr lido pelo' Sr.l•-Sccrctâ~
rio.

.1:: lido c aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 348, DE 1976
Nos termos do art. 310, al!nca "c", do·Rcgirricnto Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 76,
de 1975; cjuc disciplina a profissão de Geógrafo,' c dâ outras
providências, a fim'dc ser feita na sessão de 9 de setembro próximo.
·Sala das Sessões, lO de agosto de 1976,- Ruy Santos.
() SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-' De acordo com a
• deliberação do Plenário, a" maté.rin figurará na Ordem· do Dia da
scssãodc9dcsctcmbro;
·
'
O SR. PRÊSJDENTE(Magalhã~s Pinto)-lteÍn7: .·
·Discussão; cm turno único, do :Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 1975'(n9399-Bf75, na Casa de origem), que
dá nova Redução à letra cdo art. I• da Lein• 91, de 28 de
agosto de 1935, estendendo a.cxigência de gratuidade aos
cargos dos conselhos fiscais, dcliberativos c consultivos das
sociedades declaradas de utilidade pública, tendo .
·PARECER FAVORÁVEL, sob n• 225, d~ 1976; da
Comissão:
·
·
·
-de Constituição e Justiça.
A discussilo do presente projeto foi adinda,cm virtude de requerimento aprovado pelo Plcm\rio, quando da sua inclusão ·na· Ordem
do Diu da sessão de lO de junho. ·
O Regimento Interno, entretanto, no§ 2• do artigo 310, permite
um segundo adiamento por prazo niio superior a 30 dias. Com esse
objetivo, foi encaminhado, à Mesa. requerimento que s~râ lido pelo
Sr. 1•-Secrctúrio.
·
~ lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 349, DE 1976

··'

c

Nos termos da al!rien do art: 310 do Regimento Interno;· r~,.·
queira adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 95,
de 1975, a fim de ser feita na sessão de 9 de setembro próximo; ; ·
Sala das Sessões, lO de agosto de 1976.- Ruy Santos.'.

o SR. I'RESI,DENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com' a
delibcraçiio do Plcnãrio,·a matéria figurarA na Ordem do Dia da sessilo de 9 de setembro pró~imo,
O SR. I'RESI DENTE (Magnlhiics Pinto) -Item 8:
Discussilo, cm turno único,' do Projeto de Lei do Senado
n• 102, de '1975-Complcmcntar, do Senhor Senador Nelson·
Carneiro, que dispõe sobre a obtenção de empréstimos sim·
pies pelos Servidores Públicos no Programa de Formação do
Putrimónio do Servidor Público, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s4, 5 e 6, de 1976,
das Comissões
-de Constltuiçilo e Justiça;
- de Serviço l'úbllco Civil; c
- de Finunçus.
I,

!i

'i

-162A discussilo do presente projeto foi adiada cm virtude de requerimento uprovudo em plenário, quando da sun'inclusilo na Ordem do
Diu de lO de junho. O Regimento Interno, entretanto, no seu § 2•,
urt; 310, permite o segundo adiamento pelo prazo não superior a trin·.
tu dius. Com esse objetivo foi encaminhado à Mesa requerimento
que serú lido pelo Sr. 1•-Secretltrio.
iô: lido c aprovado o seguinte

I!EQUERIMENTO N• 350, DE 1976
Nos termos du ulfnca c do urt,·310 do Regimento Interno, re
queira adiamento du discussão do Projeto de Lei do Senado n• 102,
de 1975-Complcmentar, n lim de ser feita nu sessao de 9 de setembro
próximo.
Sul a das Sessões, 10 de agosto de 1976. -Itamar Franco.
O SR. I'RESII>ENTE (Mngnlhiles Pinto)- De acordo com u
delibcraçüo do Plcnúrio, a matéria figurará nu Ordem do.Din da sessuo de 9 de setembro.
O SR.I'RESIJ)ENTE (Magalhães Pinto) -Item 9:
Discussão, em primeiro turno, ·do Projeto de Lei do
Sen'ado n• 210, de 1975, de autoria do Senhor. Senador Benjamim Faruh, que inclui dispositivo no Decreto-Lei n• 898, de
29 de setembro de 1969, definindo como crime contra a Segu·
rança Nacional u venda, doação, cessão e transporte de expiO·
si vos para fins não industriais, tendo·
PARECERES, sob n•s 46 e47, de 1976, das Comissões:
...;.. de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade: e
·
-de Segurança Nacional, favorável,
A matc!ria conSiou da Ordem do Diu da sessão de 12 de maio
próximo passado, tendo a discussão adiada a requerimento do Sr.
Senador Benjamim Farnh, para o dia.JO de junho, quando, a rcquc·
rimento do mesmo Sr. Senador, foi a discussão adiada para u próxi·
ma scssUo,

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secretário.
iô: lido e aprovado o seguinte

I!EQUEIUMENTO N•JSI, DE 1976
Nos t~rmos do art. 350, combinando com a alínea c, do urt, 310,
uo Regimento Interno, requeiro adiamento da votaçilo do Projeto de
Lei do Senudo n• 210, de 1975, a fim de ser feita na sessão de 8 de
setembro próximo.
Sul a das Sessões, IOde agosto de 1976.- Benjamim Farah.
O Slt l'IH:SmENTE (Magalhiles Pinto) - De acordo com u
ucliberuçiío do Plenúrio, u matéria figururll na Ordem do. Dia de 8 de
setembro próximo.
O SR. PRESIDENTE (Mugalhiics Pinto)- Passaremos, agora,
no Item 3 da pauta, de. acordo com requerimento aprovado
anteriormente:
Votnçiio, em turno único, do Requerimento n• 340; de
1976, do Senhor Senador Itamar. Franco, solicitando urgén·
ciu, nos termos do art. 371, ulineu c do Regimento, pura o
Projeto de lei do Senado n• 40, ·de 1976, do Senhor Senador
Mauro Bcnevides, que dispõe sobre o Processo de Fiscnli·
zaçiio, pela C{lmara dos Deputados c pelo Senado Federal,
dos Atos do Poder Executivo e os du Administração lndireta.
Em votuçiio o requerimento.
Concedo a paluvra uo nobre Senador ltamur Franco, para
encaminhar a votuçilo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pura encaminhar a
votuçilo, Nilo foi _..,.: •• • ~elo orador.) - Sr, Presidente, Srs.
Senudores:

O Poder Legislativo está vivo, í: válido, constitui-se no órgiio
politico mais legitimo, muis importante c mais ncccssllrio das nuções
,dcmocrá.ticas, por coincidência us mais civilizadas c as mais fortes.
Proclamamos tambc!m, sem transigências com os totalitários da
esquerda ou da direita, mas por amor· à verdade, 'que não existe
democracia sem Congresso e que por isso, c só. por isso, as grandes
.democracias do mundo têm parlamentos, fortes, . prestigiados,
. operantes, sempre presentes nos atos decisivos da vida do povo.
· ·.• Paru alguns, os congressos modernos tiveram diminufdus us
suas atribuições de legislar. O Executivo, u cada dia, se torna mais
forte, Fula-se no esvaziamento do Legislativo, nu necessidade dé sua
uduptnçilo à época ntunl. ·Ainda sobra, porém nos tempos atua is,
uma tarefa de extraordinária significnçilo, que. é n de .fiscalizar.
Razão pclu·qual, Sr. Presidente, defendendo aqui desta tribuna o projeto do Senador. Mauro Bencvides que. regulamenta o processo de
fiscalização, fazemos já, de início," um apelo à liderunça.da Maio ria
desta Casa, pura que o aprove.
.
Esta iniciativa é.nossn; niio cabe no ·congrcsso.Nucionaf esperar
que o Executivo nos ensine como fiscalizá-lo.
Na sua justificativa, diz o Senador Mauro.Benevidcs:
"A regulamentação .do. art, ~5 da Constituiçãó
brasileira, .a pesai de tentada ná, passada legislatura,
permanece à espera da deliberaçilo do Congresso, tendo sido
arquivado vários projetas de lei apresentados com aquele
objetivo,
Inserindo-se, juntamente com o art. 70 c seus pnrli· .
grafos, entre os dispositivos que propiciarão no Parlamento o
exercfcio de sua efctiva açilo fiscalizadora, o art. 45 circunscreve-se ao controle dos atos do Executivo· e nos dos· da
administração indircta.
Enquanto cm relação ao art. 70 n Lei n• 6;223/75 já o dis·
cipUnou, com o estabelecimento das normas de fiscalização
financeira e ór~nmentâria, o certo é: que no que concerne no
art. 45 todos os projetas até: aqui elaborados não lograram
acolhida por parte do Senado Federal c da Câmara dos Depu·
tados.
· Urge, pois, que a utilização de 'prerrogativa atribuída
pclu Lei Maior. no Congresso se processe eficazmente,
ampliando, de modo substancial,,afáixa de atuaçilo das duas
•
• •.
Casas. ·~',
, ., 1
'
•
•.• •
•
Ultimáda aquela providência, como se pretende através
do presente projeto, não muis se poderá argUir, sob esse
aspecto, o esvaziamento do Legislativo à fnlta · de ,dis·
.ciplinaçiio de. um artigo cuja relevância é. reconhecida
indiscrepuntemente.
. . ,
·
.
Ressalte-se que u existência .de um
elenco. das
entidades no campo da ndministrnçil~ descentralizada torna
imperioso um . trabalho vigilante. e. severo a cargo dos.
.parlamentares, sem o que os atas praticados pelos dirigentes
de tais órgiios jamais sofrerão o crivo atento e .perspicaz de
Deputados e Senadores, cm
nome..do interesse
público."
'
. .
Esta, Sr. Presidente, n justificativa do Senador Mauro Bene·
vides.
Permito-me, Sr, Presidente, buscar o grande e saudoso Senador
Milton Campos, que dizia o seguinte:
~'As boas constituições: ou us constituições de boa técnica, são as que, numa síntese, enunciam tão-somente os
preceitos fundumentuis du orgunizaçilo nacional e, no Indo du
decluruçilo de direitos c da limitação de poderes, dilo us
dirctrizes da legislução comum, Se uma constituição aspira n
durur, nilo h6 de procurar reger aspectos nilo fundamentais
du convivência humunu e minúcius essencialmente mútnveis
dus regras de direito comum, A verdude, porém, 1: que as curtas magnas nilo se cluboram nos gabinetes de estudo, mas no
amplo forum dos comfcios e dos embutes públicos, resumi·
dos depois nus assembléins constittdntes onde se defrontam

vasto.

'

""

I

•
•

-163as. mais variadas tendências. c correntes de idéias c de Ópi·
niões. Nilo i: a razão que domina, po1s as assembléias
constituintes nunca se reúnem nas horas remnnsosns, senão
nos momentos convulsivos. ~natural, assim, que a marca do
tempo assinale a 'obra dos constituintes,· os quais invadem;
por imperativo do clima politico da hora que passa, o campo
normalmente destinado à· legislni;ilo ordinária, fixando em
textos·durudouros reivindicações, rcaçõcs c emoções muitas
vezes pussugcirns;"
· E continua Milton' Cump~s. Sr. Presidente:
"1: o caso da nossa constituição c, em regra, das
constituições contemporâneas, cm que· a· experiência; eli·
' minando a confiuni;a nos dirigentes, nconselhtl a''imprimir
cur(ttcr constitucional a providências que, em futuro pró·
ximo, se revelam ineficientes ou inadequadas. 1: a defesa con·
truos dcsvin< das maiorias ocasionais tantas vezes despÓticas.
Mesmo, porém, em constituições desse tipo hão de prc·
dominar. as dirctrizcs.e, de resto, o que pretende ser preceito
·positivo ,c auto-suiícientc ·acaba· por. precisar. da regulação
mais detalhada que lhe assegure a boa execução, Fica, assim,
· a carta. fundamental dependendo 'de legislação complementar
c nessa complementação lcsislativa estâ·o sc$rcdo do exito da
· , constitui~ilo como verdadeiro instrumento de governo,"
E ainda Milton Curo'pos, Sr. Presidente, Srs. Senadores:
'

'

· "Mas por isso mesmo ampliou-se a área de atunção do
parlamento como órgilo de fiscalização da administraçilo pú·
blica, cada vez mais complexa e como foro nacional o cenário
dos grandes debates c centro de orientação pública pela publi·
cidade que assegura aos problemas de Governo.
· ·Dai a generalizada preocupação ...: a que de começo nos
referimos- da reformulação da missão c dos métodos de tra·
.. bulho do Poder Legishitivo, cuja presença c preeminência do
complexo ' constitucional assume cada vez maior
i~~~rtância."

E é por isso, Sr; Presidente, que defendendo hoje, aqui no Sena·
do Federal, uma tramitação mais urgente para o Projeto do Senador
Mauro Bencvides·que procura regulamentar· o ·art. 45· dn·Constitui·
ção;nos perguntamos a nós m'esmos por que; até agora, o Congresso
Nacional não regulamentou, o nrt. 45? O que falta 'no Legislativo
brasileiro parn'dnr esta regulnmentnçilo, se é a própria Constituição
que o pede? Faltaria no Legislativo·capncidade de trabnlho?.Faltnrin
no Legislativo elementos que não pudessem, através de suas inteligên'
cius, ordenar o preceito Constitucional?· Perguntamos nós Sr.
Presidente. :Perguntamos :ainda: por que' outros · projetas do
Executivo têm 'nesta Casa um andamento mais rãpido? Nós entcn·
demos: o ·Executivo tem. pressa, precisa do Legislativo. E por que
nós, sobre. a nossa responsnbilidndc, não cumprimos rapidamente o
nosso dever?
···
,;;:passivei que a minha fala, Sr.\Prcsidente, nesta tarde, nilo
alcance aquilo que gostnrfumos que alcançasse; é passivei que ela
nilo venhn sensibilizar a maioria ocasional desta Casa, mas não í:
possível, Sr. Presidente, que nós, legislndores,:possamos dar à Nação
a demonstruçi\o de que nós nicsmos nilo queremos dar ao Legislativo
u importância que ele tem; nós mesmos mostrar à Nação brasileira
que este Congresso nilo deve representnr a sua vontade nacional.
Nilo quero discutir se o projeto í: omisso·ou se é incompleto, nilo
me cube discutir isso aqui, neste instante: o que me cabe í: lembrur.u
esta Casa que, desde mnrço deste uno, este projeto se encontra na
Comissão de Constituicilo e Justiça. Reconhecemos o trabalho inces·
sante dessa Comissão, m11s jamais compreendemos como um projeto
desta importância nilo possa ter um andamento mais: rdpido, no
Senado Federal.
E aqui, Sr. Presidente, terminando esta minha fala, fuça um
npelo ii· Lidernnçu d11 AlianÇa Renovadora Nacional, para que
nprove esse requerimento de urgêncin, afim de que o projeto do
Scnndor Muuro Benevides tenha um undumcnto muls rápido, para

qu~ o Legislativo possa cumprir a sun·grnnde missão, que é a dc·fis,:·
cuhzur o Executivo .. , .
. .
·. · ·
·
· Àqui fica este apelo, Sr. Presidente, c a certeza de que os homens
da Aliança· Renovadora Nacional hilo de aceitá-lo, hilo de querer,
como nós, um Legislativo CUP,az"de cumprir, realmente, as suas ntri·
buições. ,
. '.
. ·
. .
. · ··
.Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas,)

O SR;. PRESIDENTE (Mngnlhil~s Pinto) - Tein {pul~~~.;
como Lfder, o nobre Senador Pctrónio Portelln. .....
·
, . O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI·. éomolfde;:
pronuncia o seguinte.discurso. Sem revisito do orador.) -·Sr. Presi~
dente e Srs .. Senadores: ,
,,
.; . . '
· :
·
·Tenho o maior respeito ao Senador Mauro Bcncvidcs ..... cxprcs·
silo política que se impôs desde cedo à nossa estima;.mcrcê ac•sua
extraordinária vocação de homem pOblico;
.
O quc,podcrin dizer do Senador •Itamar ·Franco? .Tantas :já
foram as minhns·demonstrnçõcs· de apreço a S.Ex•, quc·podcria,
nesta oportunidade, para não me repetir, dizer que é um dos grandes
valores da vida pública de Minas Gerais c do Pais. Se muito me. mcrc·.
cem os ilustres membros da Minoria, merior não é,o meu apreço à
matéria ora cm discussão por força de umpcdido'dc,Úrgêriéia que se
formulou,
·· '
· ··
· ' ·· · " · '
Sr. Presidente, vale na oportunidade fazer um:pouco de história,
pura assinalar que o art; 70 da Constituição Federal foi rcgulamcn·
lado graças no empenho do então Presidente do Senado, este que
lhes fula, que, .para tanto, dcsignou:uma Comissão. constitufda dõs
Líderes da Maioria c da Minoria c de expressões outras do Plenário
desta Casa, entre as quais vale salientar V. Ex•, hoje na Presidência
dos nossos trabalhos.'
.
. ,
,
·
A fiscnlizaçilo de que, então; se tratava dizia respeito às questões
financeiras c orçamentárias. Para tania, se impunha um Intimo con·
tato, um csircito entendimento, com o Tribunal de Contas' da União.
E nesse sentido as conversas se amiudaram entre mim c vários Prcsi-'
dentes que se sucederam naquela Corte de Contas do Pais. , ·
·Só recentemente; Sr. Presidente, o projeto foi' aprovado," Eu na
Liderança da Maioria colaborando com a melhorbon•vontudc com·'
o Lfdcr da. Minorin,'quc·outro não era senão o ilustrc'homcni pú·
blico que honra a'cadcira de Lfdcr;o·Scnador Franco·Montoro. ···· "'
Sr. Presidente,: entendo fundamental entre nóssas atribuições
constitucionais aquela de fiscalizar os atas da administração dircta c
indirctn. Reputamos imprcsciildfvcl que tcnhamos'os meios indispcn·
sãveis para que se faça sentir ·a nossa prcscnça·'ricssc' importante
JllÍStcr de'controlnr osatos da administração pública c, 'mais do que
isso, de fiscalizá-los. ' '·
Entendo, todavia, Sr, Prcsiâcntc, ao ler o projeto de lei dc·autÔ·.
ria do nobre Senador Mauro' Benevidcs onde se rcssnltnm·um':íi)là
espirita pOblico c um 'clarividente desejo de acertar, qúc ele evidente·
mente~ um documento 'qúc'prccisa' de ser suprido pclti' iixpcriência
desta c da outra Casa do Congrcsso'Nácional, dos seus órgãos diri·
gentes, a fim de que projeto resulte prévinmcnté: de um consenso
entre os óigilos c os sctorc's résponsávcis, de tal soric que rião seja uni
elemento de frustração de ·todos nós, mas ·a instru'mcnto·indispcn:
sãvel ao cumprimento de nossa atribuição de bcm'fiscalizar, · '· ·
· Sr. Presidente, tive oportunidade de mandar buscar.olitros pro:
jctos em tra.initaçilo na Câmara dos Deputados c, àlguns deles, inClu·
sive, arquivados. Entendo seja do nosso dever - Maioria, Minoria,
Dircçilo de ambas as CasUs do Congrêsso- o'cntcndimcnto, o mais
amplo passivei, para que dele resulte um documento hl\bil, adequado
ao cumprimento de nossa missãõ constitucional. · · .
· .· ' . · .
Evidentemente, Sr. Presidente..;. cxcusado seria dizê·lo..:.. que o
projeto da lavra do ilustre Senador Mauro Bcncvidcs scr·nos·á indis·
pcnsãvcl como ponto de pàrtida, como subsidio vàlloso à construção
cm que haveremos de empenhar-nos, cu, como Lfdcr do Governo; os
meus ilustres colegas: c o Lrdcr da Oposição, secundado por seus ilus·
tres pares: c, assim, Sr. Presidente, poderemos, com realismo, vendo
e sentindo as necessidades d11 Casa c os seus deveres para com a
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Nação, munindo a administração dos recursos humanos indispcn·
Os Srs. Senadores que o aprovam quctram permnncccr senta·
sávcis, finalmente, dar desempenho cabal a isto a que aspira o nobre dos: (Pausa.)
Senador Mauro Bcncvides, que de resto se faz legitimo intêrprctc dos
EsU1 rcjeitudo,
anseios gerais da nossa Casa.
.
O SR. PRESIDENTE (MugalhãcsPinto)- Esgotada a matéria
Com estes esclarecimentos, Sr. Presidente;· quero testemunhar
du
Ordem
do Diu.
não apenas o apreço à Minoria, atrav~s dos seus Ilustres Senadores
Vai-se
pussuru· upreciaçilo do Requerimento n• 344, lido no
que tiveram as iniciativas, o autor.do projeto c o autor do requeri·
' Expediente, de uutàriu do Sr. Mugalhiles Pinto e outros,Srs. Sena·
menta. Quero, tamb~m. significar o aprcço.quc tcnho.à fiscalização,
dores, solicitando a realização de sessão especial do Senado .no próxi·
sem a qual muita,vcz o arbltrio se faz todo' poderoso, c a serviço de
mo dia 19, destinada ucomemorar o bicentenârio dos Estados Uni·
interesses menores do personalismo solto,
dos da América do Norte,
Sr, Presidente, creio que, com essas razões, estou a dar· satis·
Em votação o requerimento.
fações amplas c cabais do não atendimento do pedido de urgência,
Os Srs. Senadores· que. o nprovum,, queiram permanecer sentu ..
ressalvando, todavia, as boas intenções do autor acrescentando dos. (Pausa.).
·
ainda que nós, da Maioria, estamos dispostos a colaborai com a
Aprovado.
Minoria, a fim de que tenhamos, no mais breve espaço de tempo
Aprovado o requerimento, a· sessão do próximo dia. 19 será
passivei, o instrumental que a Constituição prcvê.c a nossa vontade
realiwdu em carútcr especial, ui 15 horas. .
. .
.
soberana haverá de legar à Nação.
O
SR.
PRESIDENTE
(Magalhães:
Pinto)
.,...
Passa-se,
agora,
à
· Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
apreciação do Réqucrimcnto n9.345, igualmente lido ·no Expediente,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
de autoria do .Senador Pctrônio Portellu, pelo qual requer que sobre
peço a palavra, como Udcr.
o~ Projetas de Lei.do Senado n•s 57, 59, 78, de 1971; 24,'de 1975; c 4,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Tem a paÚma, code 1976, que .dispõem sobre a propuganda do fumo c ·dão outras
mo Líder, o· nobre Senador Franco Montoro. · ·
providências, ulêm das comissões constantes do despacho inicial, seja
lambem ouvida a Comissão de Agricultura.
O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SP. Como Líder, para
Em votação o requerimento,''
encaminhar n votação. Sem revisão do orador.) - Sr•.Presidente,
Os
Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta-·
Srs. Senadores:
dos. (Pausa,)
f: profundamente louvável a declaração que acaba de fazer o noAprovado ..
bre Líder da Maioria. f:granclca satisfação,quetcmos cm proclamar
O .. SR, PRESI.DENTE (~agalhiles Pinto) - Há, ainda, •
o elevado espírito público de sua declaração, favórável ao espírito do
projeto, e a disposição de colaborar para o exame da proposição de oradores inscritos. ·
Concedo u palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
iniciativa do nobre Senador Mauro Bcnevides. Essa declaração honra 11 Mnioria c dignilica o Senado.
.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA.,-: PA. Pronuncia o
Mas, Sr. Presidente, ao lado dessas dcclurai;õcs, vemos nas pala- seguinte discurso, Seín revisão do orador.)- Sr. Prcsidcntc,Srs.• Sevras de S. Ex•, implícita pelo menos, a recusa à urgência agora reque- nadores: ·
·
·
rida. Parece-nos, Sr. Presidente, que a. urgência é uma decorrência
V, Ex•, Sr. Presidente,' cm hora inspirada, fez realizar-se, nesta
não apenas da importância do assunto, reconhecida por S. Ex•, mas Casa, um simpósio comemorativo dos ISO .anos de existência do
pelos fatos constantes do processo. ·
Senado Federal. V. Ex• estava, presente, prestigiando apalestra do
Há dois fatos que devo destacar: o primeiro é,que o art. 45 da Ministro Aliomar Baleeiro, e todos nós ouvimos desse grande ma·
Constituição dispõe sobre esta matéria c essa disposição é de 1967, gistrado, que foi um extraordinãrio politico, uma palavra no_sentido
Estamos em 1976; é tempo de aprovarmos a. regulamentação do de que devíamos prcservnr o Senado, ou seja, sobretudo a caractcri·
processo desta fiscalização prevista no art. 45 do texto constitucional.
zaçilo bicamcral, porque o Senado representa a equiparação das reDe outra parte, o projéto do nobre Senador Mauro Bcncvidcs presentações dos -Estados, independentemente, como se. sabe, do
encontra-se nu Comissão de Constituição c Justiça. desde o dia 23 de número de eleitores de cada um dcsses.Estados.
março, São passados 3 ou 4 meses, c se cin outras matérias, como a
Jô: com essa .advertência cm mente, Sr. Presidente, que, hoje,
Lei de Sociedades Anõnimus, o Governo exige que cm A5 dias uma · ocupo n atenção do Senado para um fato que me parece tende a
lei da complexidade daquele diploma legal seja examinada pelo caracterizar-se como um abuso. Refiro-me ao esforço· que se faz
Congresso, como não se conceder agora, um prazo razoável? A nesta Nação, de algum tempo para cá, para eliminar os desníveis reurg~nciu nilo dispensa o exame das Comissões,
gionais e, purulelamente, uçõcs que .silo tomadas.em contrário, cxaPurece·aos,. portanto, Sr. Presidente, que exatamcnte as rnzõcs tamcnte, a esse desiderato.
invocadas justificariam o voto fuvorúvcl ii urgência requerida pelo
Quando se discutiu, aqui, o problema de CarujAs, cu nilo tive
Senador Itamar Franco. Se estn urgência, entretanto, não for concc- parlicipaçilo muito efctiva. A' bancada do Maranhão, sobretudo utra·
didu, - e a Maioria tem força pura rejeitar o requerimento - esta- vés da palavra do nobre Senador Alexandre Costa,·defendia pontos
mos certos de que, apesar de nilo ser nu medido da urgência que de· dc·vistas técnicos a respeito da construção de uma estrada de ferro.
sejúvamos, conturcmos com a Maioria para a rápida apreciação dos- Eu me lembro que, cm cert~ .momento; dei um aparte u S. Ex•, mostu matéria, para que o Congresso Nacional, pelo Senado cpela Cü- trando que, em primeiro lugar, como brasileiro, a mim me agradaria
maru dos Deputudos, possam, com u maior brevidade, dispor dessas que obtivéssemos o melhor pura o Brasil, c depois, então, pen·
Comissões Permnncntes de F'isculizaçilo previstas no projeto Mauro sásscmos nós se esse melhor se situaria no Amazonas, no Pará ou no
Bcnevides, ou de outro instrumento semelhante, que de formo mnis
MaranhUo.
.
,perfeita, de acordo com os suplementos valiosos a serem !ruzidos
Afinal, foi tomada a decisão· do· Presidente du República de
'pela Maioria, possam representar uma .forma concreta pela qual o fazer a estrada de ferro ligando a mina de Carajás - que disputa
Congresso se desincumba desta grave ~tribuição qúc ê um direito c com a mi nu da Sibéria o primeiro lugar no mundo, cm vol~mc de mi·
um dever do Congresso Nacional.
nério de ferro de alto teor- com o Porto de ltaqui: Mas agora, Sr,
Com cstti declurnçilo, insistimos no pedido de urgência .requeri·
Presidente, aparece, pela Amazônia Mineração S/ A no projeto
do pelo nobre Senador ltnmur Franco.
Curujás, uma pré·quulificaçilo pura obras civis de infra-estrutura de
Era o que tlnhamos u dizer, Sr, Presidente, (Muito bem!)
fcrrovius da ferrovia Carnjds-Siio Luls, Aparentemente, o edital,
O SR. PRESIDENTE (Mugulhlles Pinto) - Em votuçilo o com us condições da prl:-qualificaçilo, l: perfeitamente defensável.
requcrmtento.
Mas se lermos esse edital com os olhos de vcr, . vamos verificar que os
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de toda e qualquer possibilidade de participação cm obras de vulto simples eliminação de possibilidades de consórcio já marginàlizit ·as
pequenas e médios empresas. •Por outro lado,' empresas para cons·
reulizudus nos seus próprios territórios.
, AsupcriTcic do Estado do Pará,.quc éra à segundo Estado deste truirem obras desse· vulto estão sendo requeridas através 'de dois.
. Puls, está reduzida hoje, cm terras próprias do Estado, a menos de tipos de exigências: vultoso capital c, paralelamente, ·vultoso capital
. 40%, porque 60% pcrtenccm.ao Governo Federal, Vai-se construir de novo, porque u tanto equivale o equipamento imobilizado;·Entilo,
uma estrudu de centenas de quilómetros, c na hora de se fazer uma tudo termina em capital. Não se discute know-how, nilo se discute, in·
prí:'quulincução as condições silo de. tal ordem que impedem que us clusive, a capacidade das nossas empresas, que já construlram ·na no.
pequenas e médias empresas, que silo as Onicas capazes de existir no resta amuzôníçu e em tantas outras áreas 'com êxito, centenas de· qui·
Maranhão como no Pará, como no Amazonas, possam· scqucr.con· lômetros de estradas,: '.
''
'1 •• '· •
correr U•Unl trecho dessa obra; a SÓ km qu'e fossem, OU a 100 km de
Sr. Presidente, meu interesse era chamar a'utcnçilo do Senado• c
co~strúçiio·. Em primeiro lugar, na pré:qualiflcaçilo, se impede a for· ouvindo o aparte do nobre Senador Sarncy, que me deu um escudo
muçilo.dcconsórcios, o que, se por um lado (:'verdadeiramente mora· bem maior em relação no meu pleito, cu me considero com a minha
lizudor, por' outro cria esse tipo de discriminai;ilo' i:ontru os Estados missüo cumprida, porque: nesta. Casa somos .'três. Senadores 'pelo
pobres. Ora, essas empr~sas, por seu turno, quer no Maranhão, Amazonas,. somos trés Scnadorcs.pclo Pará;. somos três Senadores
· como .no Pará, .como no Amazonas; já realizaram obras, algumas . pelo Murunhüo, como somos trés.Scnadores· por Minas Gerais,
delas de. ~ulto. Agora 'incsmo estão.· realizando tarefas 'de burrugem, como somos trôs Senadores por São Paulo. . . . . . .
que 'são 'tarefas especializadas, para a constr'~ção da hidrclí:trica de
Esta é a nossa Casa de preferência para discutir adistribuiçiio
Tucurui, que nacionalmente considerada é a maior de todas, uma vez equitutiva dos bens nacionais, ao invés da'prcscnça màrcante·'das
que u de ltaipu 'é'binacional. Emp~csas hã nà' AmazôÓiu que rcoli: .bancadas que, por seu turno, no momento em que votam,.dccidcm'as
zurum mais de 'dois mil quilómetros de estradas. Essas empresas, iso- votações nu Câmara dos Deputados .. ·
ladamente, não poderão concorrer à ·obra preliminar para troçado
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)...;.; Permite V. Ex• um
da ferrovia Carnjás-ltaqui. porÚmto, Sr. Presidente, um apelo· aparte?
·
que faço. ·
·
·
O SR~ JARDAS PASSARINHO (ARENA -·PA)'- Ou~o
O Sr. Jnsé Sarney (ARENA - MA) - Permite V.· Ex• um com prazer o nobre Senador pelo Amazonas. . ·
·
aparte'/
O Sr. Evandro Carreira (MDB -'-'AM)- Nobré Senador Jar·.
. ' osii. JARDAS PASSARINHO (ARENA:... PA)- Com mui· bos Passarinho, quero lllc a·ssociar à sua rcivindic~ção c ao apelo que
to prazer.
inseriu no seu discurso Íl nobre Senador José Sarncy, fazendo apenas
O Sr. José Sarney (ARENA- MA) - Nobre Senador Jurbas uma ressalva.· Nilo quero dizer que essas empresas· tenham obtido
Passarinho, acredito· que V. Ex•. ncstc'instante;cstâ interpretando o õxito na construção das estradas, mas que elas.adquirirám'uin know·
sentimento não só. de V. Ex•. pessoalmente, nem só do Estado do how especializadissimo, que nilo é encontradiço cm nenhum lugar do
Pará, como de. toda a nossa região. Realmente, este problema é sério mundo. As empresas da·Amazônia estilo capacitadas c categorizadas
e grave. As empresas médias c pequenas da nossa região, todas elas · para qunlquér empreendimento,' de qualquer monta, rio sentido de
ao seu' apelo. Muito obrigado.· ·
com fraco. potencial eco,nômico c financeiro, em dificuldades, nas construção, vh\rio. Eu. iné.·.··integro
·, ::·
.. ._ .. · '..
.
.
oportunidades· que se oferecem não podem participar da construção
O SR •. JARDAS .PASSARINHO (ARENA- PA) -.Muito
das grandes obras que se realizam naquela região. v.·Ex• traz, real· oportuno seu aparte, :nobre Senador., Evandro Carreira porque,
mente, ao conhecimento do Senado, um problema grave para nossa sendo V. Ex•. bacharel,. traz um argumento que .me foi dado por
área. Quero transformar este aparte num apelo que todos nós membros do Clube de Engenharia· do. Pará. Eles defendem. cxata·
devemos fazer ao Ministro das Minas e Energia, para que ele mande mente esta tese. Ãs vezes eu me sinto um pouco "cm· cuidado'~ em
fazer uma rovisilo nesse edital da Amazônia Mincraçilo, a tim de reluçüo a aceitar certas afirmativas; para não incorrer no suposto
possibilitar que. as firmas .da nossa. região possam· concorrer e .crime da. patriotada ou; então;, do bairrismo. Mas realmente V. Ex•
adquirir know~how cm obras que ·se realizam na nossa área. Muito tem raziio, Um dos argumentos utilizados pelos técnicos locuis,é. que
obrigado a V. Ex•
esse tipo de know·how é cspeclfico,para a construção de estradas nas
.
'
..
O SR. HRBAS P~SSARINHO,(ARENA- PA)- Ao agro· regiões que nós conhecemos, onde .os corsos d'água silo a regra, onde
decer o,opurte do nobre Senador J,osé Sarne~, gostaria. de salicntnr,. u ponte, o pontilhão, a obra·dc·artc. são permanentes •.. Esse. tipo .de
como, reulm.ente, num mo~ncnto cm que a questão é,ngorosnmente. construção, evidentemente, requer umknow-how especifico.
ora,.se . existe umri . pré-qua!ificaçilo,. existe. know~how; idonei·
correta, os loculismós devem sr.r respeitados. Quando discutimos, há
alguns meses, se deveria ser o traçado pelo Parâ ou pelo Maranhão, dude das. firmas, se permitisse uma articulação ,do tanianho total
esses locafisinos deveriam ser submetidos ao interesse superior do da ároa u ser construlda, que pudesse ser compairvi:l com empresas
Pais. Mus, quando se trata de fortalecer regiões que são consideradas de porte médio, acho que se estaria fazendo justiça a essas firmas de'
nossos Estados.. Mais ainda, Sr.. Presidente, garantindo que os
atrasadas no seu 'desenvolvimento como .as nossas, como o Esplrito
preços.- que possam a ser monopolizados pelas grandes firmas Snnto, como o Centro·Oeste, como Santa Catarina, é de algum
modo chocante, se não fosse paradoxal, dizer que ·ao mesmo tempo baixassem, em beneficio do próprio Pais.
em que se oferecem incentivos para essas áreas, no momento cm que
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA-- GO)- V. Ex• permite um
.se abrem perspectivas pura o mercado de trabàlho regional, fecha-se aparte?
u oportunidade de·participação de empresas locais.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) .- Ouço
() Sr.',José Surney (ARENA- MA)- Como V. Ex• mesmo co~ prazer o Senador Benedito Ferreira.
ressalta. o problema nüo é nem de fortificar; é de nilo excluir essas re·
O Sr. Benedito Ferrelru (ARENA - GO) - Nobre Senador,
giões de participar das obras.
como que numa espécie de avallls palavras de V. Ex•, trago,. niio o
meu testemunho, mas um fato palpável: tal o rigor com que foram
O SR. JtllliiAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Perfel·
feitas
as concorrências pura a construção de' estradas- como o caso
tumcnto. Fico muito grato li palavra de V. Ex• c em nome de nossos
ait Belém·Bruslliu, no seu asfaltamento, da TRANSAMAZON!Acolegas dessa área, também;
.
que u preocupuçiio revolucionáriu, no trato com 'às dinheiros pO·
Sr. Presidente, o problema todo está cxotamente, como eu dtsse,
blicos chegou uo absurdo de levar à Insolvência a maioria das cmpre·
não nu primeira vcrsilo da pré-qualificação mas, sim naquele que vai
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-166sas, que nilo .estavam realmente preparadas para trabalhar com mar·
gens de lucro .tilo exfgua, tilo. pequena como· aquelas propiciadas
naquelas concorrências, Muítus c muitas fnlir~m. Logo, está mais·
que comprovado que. aquelas que remanesceram nu regino não só
possufam know-how técnico, mas até mesmo base económico-Jinan·
coira. Se sobreviveram àquela fase, quundo sucum~iu u maioriu das _
empreiteiros brasileiras, .é porque realmente estilo à altura çlc emprestar serviços il região c a essa obra que ,ora se empreende. Muito
obrigado a V.. Ex•, .
·
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço
o testemunho de V,, Ex•, que também é muito valioso; ,
Concluiria us minhas pnlnvrns com uma pequena obscrvnçuo.
Uma das fases mais felizes dn minha vida foi quando fui Superintendcnh: da PETROBRÁS, ·no norte da Amazónia, -Havia contratos
com Jirmus estrangeiras pura fazerem perfurações.- Pagava-se um adi·
cional, a título de aprendizagem, por nós, do know-how que essas .
Jirmas estrangeiras deveriam, naturalmente, trazer;.E era natural que
trouxessem, como, por exemplo, agora,.se nós trouxermos a pintaforma no Mar do Norte, essas equipes devem· estar· mais bem treinadas que as brasileiras que estilo começando esse tipo de trabalho.
Muito bem, Sr. Presidente. Nilo se-levou em considerução a
ecologia, não se levou em consideração as curacterfsticns próprias da
rcgiiio, conforme lembra o nobre Senador Evandro Carreira, ainda
que fazendo ressalva quanto ao êxito da construção das estradas,
uma vez que ele é partidário intran'sigente da via aquática.· ' '
A ecologia criou um problema muito interessante, que pudemos
colocar à prova, em condições , que .se , podem considerar
homogêneàs, isto é, numa. mesma área geológica,, portanto, numa
mesma área também geográlica - porque os poços. Jicavam
distantes, um dos outros, algumas dezenas de quilómetros - e no
mesmo tempo do uno, realizamos três perfurações simultãneus: uma,
com uma equipe inteiramente americana; outra, com uma equipe do
tool-pusher americano - mais que um engenheiro - sendo o
restante da equipe brasileira e a terceira equipe totalmente nacional,
integrada pelos nossos caboclos da Amazônia. Pois bem. O melhor
resultado foi precisamente obtido pela equipe que tinha o tool-pusher
americano e mais a guarnição brasileira. O segundo melhor
resultado foi obtido pela equipe toda brasileira. O pior resultado,
portanto, era aquele pelo qual nós pagávamos para aprender.
Sr. Presidente, se isto é vlilirln •m r.lnçiln 11 petróleo, como nilo
será válido em relação u rodovias? Esta Casa está cheia de enge·
nheiros que sabem, evidentemente- como foi salientado, ainda há·
pouco, pelo nobre representante da· Amazônia -que se desenvolveu
uma técnica especial para construir, por exemplo, aquela discutida
estrada entre Porto Velho c Manaus.
Só assim, com, uma tecnologia desenvolvida, em grande parte,
por iniciativa de técnicos brasileiros, em face de problemas qu'e eles
nunca tinham visto nus escolas, foi passivei concluir essas estradas,
Entüo u presença dus ml:dius empresas, dos consórcios que se per·
mitissem dus empresas locais dariam uma garuntiá também de efetividude pura o mercado local.
Oru, se os editais já defendem a empresa nacional contra u
empresa internacional, porq'ue o fazem apenas em torno da grande
~mpresu nacional, contra us médias e pequenas empresas dos Esta·
dos que estilo em atraso de desenvolvimento?
O Sr, l'uulo Brossurd (M DR..;. RS)- V, Ext tem toda u ruzuo
nus considerações que desenvolve perante o Senado.
O SI!. JAJ!DAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço
ao nobre Senador Paulo Brossurd. Apesar de ler no jornal, hoje, que
eu cru um ferrenho adversário de V, Ex•- nilo acredito nessa quuli·
licuçüo- nüo têm sido poucas us vezes em que concordamos. Neste
cuso, com u muior alegria pura mim, porque V, Ex• representa um
dos Estudos mais fortes do Puls e mostra, portanto, umu total
ausência de egolsmo e umu presença de brusilidude que honram o
texto deste discurso,
Muito obrigudo, Sr. Presidente, (Muito bem i Pulmus.)

O SR. PRESIDENTE (Mugulhües Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Benedito Ferreira..
·
O SR. BENEDITO FERREIRA (A RENA...; GO; Pronuncia o
seguinte discurso,• Sem revisão do orador.) :... Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
'
O Correio Brazlllense de hoje, sob o titulo "Indústria Farmn·
cô~ticu", truz matéria :tparentemcntc pugu; mas que 'comparece
como se fora urtigo de fundo ou' matéria de editorial.
· ·, ·
Diz o jornal: ·
· .· · · .
.
"Começa o Brusii'a duros passos decisivos pa'ia delinir e
rucionulizur u indústria farmacêutica nacional, dando-lhe os
ujÚstes indispensáveis para que' ela, sem perda dui 'súus
curucteristicus empresariais,' possa cumprir, corri mais realis·
mo, u sua indiscutlvelnnalidude sôcial. ' · · · .•.
, ,
Nos últimos dois tinos odebutosobrê:'ó'setor'foi Úmplo.
A micionnlização e ·u desnacionalização 'do nosso parque
industrial, o uso e o abuso de mêdicamentos, sem orientação
clfnicu; a presença. de produtos condenados em ' ouiros pai·
ses, sendo impunemente oferecidos 'à clientela' nacional,
como se não 'tivéssemos; quem por' nós olhasse; pura nos
defender. o cxcesso'de produtos, parit"vender 'Jmu més'mn
substünéiu quimioter~'pica: As deformações de :•marketing",
com uma 'custosa ·máquina de venda, pervagando os' lnbi·
rintos de milhares de consultórios, de clínicas privadas; de
hospítuís públicos;cnlim de todas as entidades compradoras.
As diliculdades de manutenção de uma linha de provisiona·
monto de milhares e milhares. de farmácias; a notória inca·
pncidnde do.Ministi:rio'da Saúde em desincunibir-se de seus
oiTcios de fiscalização 'e de normas.
,
Toda essa pletora de temas importantes' de grande inten·
sidade emocional e de profundas repercussões na opinião
pública amadureceram um estágio ideal para a decantação do
racional e do viável se projetasse em particular.
,
A consolidação, da Central. de Medicamentos, como
elemento de equilíbrio, proporcion~u uma instrumentação
pura que o país pudesse efetivamenie conhecer mais e melhor
u sua problemática no gênero, que u sua total dependência de
organizações riÍUJtinacionais para provimento de nossas
necessidades: bem como u configuração, de um quadro .de
viabilidades pura o soerguimento da indústria genuinamente
nacional,
Nos .dias atua is a Central de -Medicamentos, ora sob u
jurisdição do Ministério da Previdência Social, é o maior
agente de comprllS do setor, participando, destarte, .como
elemento decisivo, na divisão do mercado,
Dispõem, Ítssim, às· nossas uutóridades de uni 'mecanismo capaz de restabelecer em bases consolidadas a indús·
triu brasileira de produtos farmacêuticos; posto que o elemento catalisador pura tais decisões- os recursos linanceiros a CEME deles poderá dispor em abundância, caso se concre·
tizem aos projetas em curso, relativamente no INPS e no
FUNRURAL,
,O recente convênio entre 11 CEM E c a Secretaria de
Tecnologia Industrial gerou recursos du ordem de CrS 800
milhões que serão aplicados nu indústria nacional privada,
fabricante de produtos farmacêuticos, com 80% dos repasses
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico uo sistema produtivo que inclusive poderá associar-se com grupos
estrangeiros, preservados o controle ncionúrio nacional c a
obrigntoriedade de transferência de tecnologia."
AI, Sr. Presidente, como que pára inutilizar tudo o que foi dito,
pura anular todo o mérito dessa matéria que, como noticia, realmente i: nuspiciosa, o articulista ou o pugunte da mntl:ria inseriu o
seguinte:
"Desnecessário se torna enfatizar que o tratamento
dado uo assunto tenha nascido de um surto nacionalista ou,
ao contrário, pura melhor delinir, de uma posição xenófoba.
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da ordem de 90% segundo 'palàvras·do presidente da CEME,
Sr, Gerson de Sã Coutinho, situação esta que só pode reverter
mediante umn ·sensata ·politica de bons relacionamentos
comerciais, para a obtenção de uma nova realidade institucio·
na!.
·
. O mercado comporta um rcmanejamento na dominaçilo
e controle, modificando-se os quadros empresariais mediante
uma sadia convivência ou uma saudável associação sem desfi··
· . guraçiio das caractcrlsticas da livre. empresa, dando-se prefe·
· rência, sem apadrinhamento, ils empresas nacionais.
·
'"A conjugação de esforços c o ap'oio indispensável il Cen~
• trai· de Medicamentos silo elementos bdsicos. para· que as
pretensões: governamentais de fazer renasc~r a indústria
'.farmacêutica nacional alcancem, a médio c curto prazos,
·resultados positivos.':

da· Uniilo pura a importaçilo dos suis farmacêuticos, com o que
teriam os o controle' sobre as ·dosagens aplicadas no fabrico, como
também quanto à qualidade dos sais utilizados.
Posteriormente, nus investigações que efctullvamos, colhlamos
elementos de convencimentos e provas dos ,chamados superfutura·
mentos das matrizes para as filiais brasileiras, com o que voltamos a
insistir, "por mais· esta · razilo; nu necessidade da: instituição do
monopólio,' nilo· da fabricuçilo; mas:exclusivamentc·du importação
dos suis farmacêuticos,
·
;
· ·'
· Pois bem, Sr. Presidente, ·apresentamos' o projeto de lei que
perseguiu u· instituiçilo do monopólio estatnl na importnçilo dos sais
furm11cêuticos, nos seguintes termos:· ·
•·,

.. Or~. ''si. 'Presiderlte, .. mais ·que profundamente ,infcli1. c
constituindo-sé uma enorme injustiça, percebe-se -.como digo e
vale. repetir - a intençiio oculta ... f'!o dizer popular. do. homem
simples da minha terra, "o' veneno da cobra ou está na cabeça, ou
cSt{l no rilbo":
·
·
E aqui, Sr. Presidenle, constata-se que essa matéria; 'ali:m de só
assinalar fatos niais que sobejamente conhecidos, teria a finalidade
pr.ccípuá ~talvez 'por incúria, por descuido, ou por qualquer razão
que cabe ainda investigar ..:.. de minimizar, colocar como xenofobia o
trabalho que patriotas, dentre 'os quais eu me permito incluir, vêm
desenvolvendo, no intuito de mostrar que sem xenofobia, sem falso
nacionalismo, pr,ecisamosinoralizar a CEM E;
·
, ·
Daí por que'me pergunto, Sr ... Presidente, c me permito indagar
à Casa, se scria.xcnofoliia o 'trabalho da CP!, constituída na Câmara
dos Deputados, sob . a Presidência do Deputado Cardoso de
Menezes, pura investigar, ou melhor, para formalizar ou materializar
. os dolorosos abusos sofridos por todos nós.
·.
· .. ·
Se seria xenofobia a verilicaçilo de que 72 laboratórios cstrangei·
ros, com 'o apoio da antiga SUMOC, através da tristemente famosa
Instrução ri• 113, passaram a futurar 95% do mercado' nacional e
somente 5% ficaram restando .aos 420 laboratórios nacionais que
rcm:inesccrum e que lutaram e lutam, ainda, ·estoicamente, pura niio
serem absorvidos. '
·
Seria xenofobíu,'Srs: Senadores, cabê perguntar, apurar, como
se apurou; que 343'mcdicuníentos,·entre os 800 mandados analisar,
tinham. tudo dentro dos frascos, 'menos a fórmula que anunciavam?
· 'Seria' xenofobia: Sr.· Presidente, provar o superfaturamento que
cumunuva as remessas clandestinas dos lucros criminosamente obti·
dos?
'Em verdade. Sr:·rresidente, ·na década de 60 para 70, como fru~
to de uma, cortina de fuinaçacriada pelo falso nncionulismo mais que
exultadô, porque des'vestido·dó patriotismo, acelerou-se como nunca
o processo de'desil!lclonulizaçüo, n níveis jamais vistos. Dos setores,
evidentemente, mais rentáveis da economia, licundo nó despreparo·
do ou, nu muioriu das vezes, .desussistido empres:\rio nacional uma
faixa pequena de atividudcs, mais exntumente, us de mais 'baixa
remuneruçiio ou mesmo deficitárias.
Nesta avnlunchnc como seria nnturul, viu n jd citada· Instruçüo
n• 113, de triste· memória, foi como que engolida u indústria
fnrmacêutica nncionul. Nilo podendo e nilo conseguindo calar, inicia·
mos, nu Cümnrn dos Deputados, uma série de denúncias, àquela altu·
ru, jil contra os frutos, ·os resultados du tão desastrada desnu·

Institui o monopólio·~~ UÓiilo Sobre a lmporta~i~ de matéria-prima destinada à fabrlcação.ou·manlpulação de produtos

cionuli~nçilo.

Criou-se 11 CPI. Conclusões 11 que se chegou dentro d11s f11lsin·
c11çiles grosscir11s de produtos: preços criminosos que iam de 4 ul~
8,000% entre o preço de produção c o preço pngo pelo consumidor
l"or11m 11ssin11l11dos c denunciados por nós. ·
Vindo parn o Senndo, continuamos o combate aos abusos. A
exemplo do que 11purumos como Deputado, quando, para o combntc
no abuso nüo só nos preços, mas especialmente. no que diz respeito à
fulsific11çüo dos mcdic11mentos, entendemos de instituir o monopólio

"PROJETON•2:186, DE 1970' ·
· (Dc:i Sr, Benedito Ferreira) ·
'

:< •··. ·;:·

furmacêuÍicos, c dá Óutras prÓvidênclas,

·

··:(Ãs c~inissões de Cori;tituiÇão eJustiça, de Sa~de c. de
EcÓnomià.)
· O Congresso Nacional decreta:
Art. I• ~ inonÓpólio da Uniil,o'aimportação e distri·
buiçi\o du màti:ria-primn destinada à fabricação ou manipulação de produtos farmacêuticos, o quar' iér:l exerêido pelo
Grupo Executivo .da" Indústria Qufmico~Farmacêutica
(GEIFAR), criado peiÓ Decreto n• 52.471, de 13.de setembro
de 1963.
'
' ·
. Art. 2• lncumb~ no Grupo Executivo da lnd~stria
Químico~Farinacêuticu (G EI FAR) promover ó abastecimen·
to nucionul 'dumatí:ri:i·prima referida no art. 1•. mediante a
importação c ,a distiibuiçilo de quotas destinadas às in·
dústrius do ruino, segundo normas que forem estabelecidas
no competente Regulamento..
,
.
'
. Art. 3• Passará o GEIFAR a ser composto de rcpresen·
ta~~~:
·.
.
.
. ~
ii) Ministério da Saúde;·
b) Ministí:riod:i Indústria e do Comércio;
c) Conselho de Seguranç:iNacionali '
d) Instituto Núcional de Previdência Social (INPS):
e) Cacexi ,
· ·'
'
.. ·
f) B11nco do Brasil; . .
.
• . .. .
'g) Banco Nacional de DesenvolvimentoEconómico;
· h) Superintendência Nacional de Abastecimento c Pre·
~L

.

.

•

.

.

..

Art 4o O Poder Executivo' regulamelltarll ii presente lei
· no prazo desessenta dias, ficando autorizado a reestruturar o
GEl FA R à vista das atribuições fixadas no u~t. 2• ,'
Art. s• Entrará a presente lei em vigor na data de sua
publicaçilo.
'
. Justificação
A saúde do povo; a ·lim de que o Brasil não possa jamais,
' ser considerado, como no passado, "um grande hospital", nu
fr11sc' célebre de eminente sanitarista, hll' que ser preocupação
constunte dos homens públicos cônscios de seus, deveres
perunte 11 coletividude, ·
·
·
'· ·
Reduzir drasticamente as terríveis e dolorosas
conseqUên'cias da ·mortalidade infantil, 'desenvolver vigo·
rosumente a profilaxia, empregando con~\Unte C persistente•
mente todos os mi:todos de preservuçilo. da saúde contra as
enfermidades c promover o combate, sem desfalecimentos, às
molêstius que comprometem a sanidade dos brasileiros, é a
pedra 11ngular- disso estamos lnabnluvelmente convencidos
..:... do desenvolvimento nacional.
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Cumpre, portanto, cnvidur todos os esforços, prócurar
todos os caminhos, enfrentar . todas as dificuldades,
incompreensões e resistências, na busca .desse objctivo supc·
rior, numu porliu incansável, num trabalho pertinaz, num la·
bor constante,
.,
A preservuçilo du higidez, a campanha continuada pela
salubridade do povo brasileiro é, por isso mesmo, atualmentc.
como untes, menos agora, é verdade, mus ainda hoje, o gran·
de desafio du horu presente, .
Dul u ruzilo do nosso zelo c·motivo da nossa insistência c
u continuidade do nosso empenho no equacionamento do
gruve problema, que há de ser obra conjunta, de esforço har.mónico, de uçilo sintonizada de quantos têm qualquer parcela de responsabilidade pública neste imenso Pufs, colaboran·
do, cudu qual, com a sua parcela, trazendo, cada um, a sua
ujudu, pois é o somatório de contribuições que havcrll de nos
proporcionar us soluções adequadas, os remédios corretos c
os resultados desejados,
'
·
·
·A seriedade· indisfarçável da questão já impôs a·constitui·
ç1io de Comissão Pàrlamentàr de Inquérito· nesta Cusa
Legislativa, superiormente .conduzida pelo eminente Deputudo Cardoso de Menezes, que após ·exaustivos depoimentos
e estudos, longas pesquisas e proveitosos debates, chegou a
ulurmuntes conclusões. A utençilo do Poder Executivo já este·
ve, por igual, voltudu pura o exame das. causas profundas que
geram dificuldades e levantam embaraços à 'almejada solução, parecendo-lhes que todas elas, alinal, concorrem, dircta
ou indiretamente, pura constituiçilo de um problema básico,
senilo único, qual seja o elevado custo dos produtos far·
mucêuticos, afastando do acesso a eles a grande maioria da
populuçilo,
Af reside, indisfarçuvelrnentc, a chave do problema.
De todos os fatores, entretanto, que de uma ou de outra
forma contribuem para o elevado preço dos produtos far·
macêuticos, iniludivclmcntc está o alto custo da ·matéria·
prima importada.
Pura atingirmos, como se faz mister, esse verdadeiro nó
górdio e, mais do que isso, de fazê-lo, urge a disciplinação lc·
gul da matéria-prima importada, quase sempre por preços
ubusivos, exagerada c artificialmente elevados,
Convencidos estamos de que resultados prâtieos, râpi·
dos e amplos poderão ser conseguidos se atacarmos a
questilopor esse ângulo, à semelhança do procedimento ado·
tudo com tanto êxito na importação exclusiva, pelo Governo,
do petróleo bruto destinado ao consumo nilo só de nossa
grande empresa estatal- a PETROBRÃS- bem assim das
refinarias particulares em opéração no Pais.
Estes os cluros fundamentos da proposição.
Preliminarmente, institui ela o monopólio da Uniilo so·
breu importaçilo e distribuiçilo de matéria-prima destinada à
fabricuçilo ou manipulação de produtos farmacêuticos.
Pura cxecuçuo dessa politica, atribui o projeto compctên·
ciu ao Grupo Executivo da lndústrin Qulmico-Farmacêutica,
do qual participam, entre outros, representação do Conselho
de Segurança Nacional' c onde asseguramos assento, nos
termos do 4rtigo 3•, ao representante do.lnstituto Nacional
de Previdência Social (lN PS). A medida encontra, a nosso
ver, plcnujustificutivu no fato de o Governo estar, atravês do
INPS, desenvolvendo programa dos móis significativos em
defesa du saúde popular e estarem vinculados u essa institui·
çilo mais de H milhões de segurados, I milhilo e 200 mil
aposentados c pensionistas, 25 milhões de dependentes, num
total que se aproxima de 36 milhões de beneficiários,
Atribulda, nu forma do 'trtigo 4• ao Poder Executivo, a
necessüriu competência pura reestruturar o GEIF'AR, Avista
de suas novas atribuições e iniciar, acreditamos representar u
proposiçilo ujuda vAlida ao equacionamento scnilo definitivo

do P.roblema, pelo menos de seus aspectos mais expressivos,
assegurando u aplicuçilo de seus preceitos, tilo logo truns·
formndos em lei, poderoso instrumento de redução, como se
tornn inadiável, dos preços dos produtos farmacêuticos.
Por tudo isso confiamos que, com a inestimüvcl coopera·
çào de nossos ilustres colegas no aperfeiçoamento deste ·projc·
to,. estaremos .fornecendo ao. Poder Executivo os ·meios de
..., · que,.u nosso sentir, carece para atingir as metas por todos
desejndns.
Sulu dus Sessões, 19 de -junho de 1970. - Deputado
llcncdito Ferreira.
.
Verifico, Sr., Presidente, profundamente. contristado, que essa
muté:riu foi arquivada, segundo as unotaçõcs.da,Cãmara:dos De·
putados, em 8 de março de 1975, sem receber nenhum parecer. Aliâs,
cxutúmcntc arquivado com base no art. 292, § 1•, .do Regimento
Interno, que reza: .
.
. . . :
"0 Presidente da Câmara dos Deputados deterrninurú o
arquivamento: das proposições apresentadas na 1•, 2•, 3• c 4•
lcgisluturas; 'das emendas · constitucionais apresentadas
nnteriormentc à: promulgação da Constituição; dos prcijetos
declnrudós inconstitucionais nos térmos 'dasConstituiçõcs'de
1946 c 1967...
.
Ao final da presente legislatura e da próxima, serão
igualmente arquivadas as proposições que se encontrem em
trúmituçào h{t mais de duas legislaturas, coni pareceres ·ou .,
sem.eles, exceto as ressalvadas no art. IÜ."' ··
.
Sr, Presidente; faço esta constatação, como disse, com· muito
pesar: é que matéria deste relevo, 'matéria. que. embasamos com
justificativa documentada, até mesmo pelos'Anais de umaComissilo
Parlamentar de Inquérito da própriá Cãmarà dos Deputados, é que
essa matéria receba tal destino c. tenha como sepultura os arquivos
duquelu Casa nossa irmil,duqucla Casa tão impregnada de patriotis·
mo, daquela Casa que agrega em seu seio homens da maior estaturr.
morul. No entanto, par'. :lapso, certamente, por equivoco deplorá·
vel, a verdade i: que essa matéria 16 permanecera por. tantos anos e
ugóra 1ecebe o seu sepultamento na forma c nos termos aqui já
enunciados,
.
. ,
.. .
Sr. Presidente, é do meu propósito prosseguir nesta caminhada,
porque u cada dia, cada vez mais, a cada instante me convenço da
necessidade de medidas como cst~ que propusemos na Câmara dos
Deputados, nos idos de 1967, para só assim instruméntalizarmos o
Poder Executivo nu moralização da indústria farmacêutica no Brasil.
Sr. Presidente, ji! ;· a~ui no Senado Fcdéral,, como que numa
resposta aos clamores, que sei muitos c insistentes c até mesmo cansa·
tivos para os meus nobres pares, tantas vezes aqui proferidos por
mim nesta tribuna, como que numa. resposta aos nossos clamores c
denúncius, principahncntc cm relação às clnicas declarações do anti·
go Presidente da tristemente famosa ABIF'- Associação Brasileira
du Indústria Farmacêutica, Sr. F'elipc Gucdon. Assoeiaçilo que de
brasileiru só tem a sua sede c o nome, lembro à Casa que$. S•, num
chocante e muis que atrevido despudor, confessa> a, numa publicação
da própriu ABIF', que na França, sua terra natal, os laboratórios
estavam impedidos pelo governo de colocar no mercado mais de três
mil variedades furmucêuticns; que no Brasil - dizia ele - só
23% da populuçilo doente estava catalogada, pelas cstatrsticas c pes·
quisus dos laboratórios, como compradora de medicamentos, isso
segundo u ABI F', vale repetir.
Tínhamos, cntilo, 77% de doentes sem poder comprar os medicamentos, c os preÇos continuavam c continuam impunemente a subir.
No entanto, pura o Sr, Fclipc Gucdon, cru legitimo defender, no
Brasil, presença, àquela altura c hoje por certo, de muito mais de 26
mil vuriedudes, de especialidades farmacêuticas no mercado,
Como resposta, Sr. Presidente, vale repetir- pelo menos assim
fui levado a crer- foi criada a CEM E cujos serviços a nossa populu·
çDo pobre é: retratada por números realmente extraordinários c
lrrcl'utltveis, Tunto é:, Sr. Presidente, quc·utê mesmo o próprio•INPS
pugundo receitas constatou que milhões e milhões de cruzeiros eram
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como que jogados fora com esse pagamento, porque os previdcnciá·
rios, os segurados nilo podiam adquirir os medicamentos prescritos
nus tais receitas.
.
!'ara se ter uma idé:Íu da cvoluçiiÓ dos beneficiários da Central
. de Medicamentos, basta .assinalar que ntunlmcntc mais de 2.80C
municlpios estilo recebendo medicamentos da CEME, medicamentos de boa qualidade c fartos. .
Em termos de números, cm '1972 eram 38 milhÕes 76Ílm.il c 374
os beneficiários desses medicamentos, isto~. dependentes 10 milhões
307 mil c 834'de segurados do INPS. Já cm 197S, com 16 milhões c 76
mil segurados, essa população· dependente jA chcaava a SO milhões c
400mil.
·
•·
,.
· Como se. vê por esses números, cstâ retratada .a importância da
Central de Medicamentos, que vem propiciando atendimento. a apre·
ciávcl número de pntrlcios que antes, na sua ,quase totalidade, não
podiam: comprar remédios, embora tivessem as. receitas d~; graça.
Esses números retratam com muita propriedade - como 'disse c
repito- os bcnclicios oriundos da criaçiloda CEME.
. Na verdade; Sr: Presidente/ o nosso.objetivo .maior era o controle da· qualidade, o controle dos preços c, sobretudo, coibir as
remessas clandestinas dos lucros, .via.supcrfaturamcntos, que ainda
permanecem e, o que é: pior, de certa formncccbcndo apoio da pró·
pria CEME, a maior compradora de tais laboratórios.
Aguardei, Sr.· Presidente c Srs. Senadores, como testemunham
V. Ex•s e os Anais, aguardei pacientemente, a tramitação do projeto
cujo dest(no aqui jâ foi enunciado. Não mais .voltei ao assunto, na
expectativa de ·que, com as mais que fartas denúncias, havia
instrumFntalizudo o Executivo suficientemente para buscar c cnco~trur a· melhor caminho para o problema; ·
Não ignoro,· Sr. Presidente, as dificuldades com que· se têm
defrontado os nossos companheiros· do Executivo com essas multina·
cionais, de modo particular com as do tipo de capital apátrida, que,
nu busca do 'lucia insaciado c inconseqUente, pisam c passam por
cima de qÜalquér C!)isa..
' . ·
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- V. Ex• me permite
um aparte?.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Com mui·
to prazer.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Tratando de
assunto tão importante, ·das mais .. sérios, seria. imposslvcl, c até
mesmo chocante, que V.. Ex• fosse uma voz solitária neste Plenário,
que pelo menos um colega seu,, de Partido, nilo ergui:ss'e a voz para·
apresentar a mais irrcstrita solidariedadec.apoio ao icmn que está
sendo desenvolvido por V. Ex• E sublinhc·sc a coragem do eminente
represéntuntc do Estado de Goiás, c, mais do que a coragem, a per·
tinúciu com que·tém enfocado este tema importantlssimo. Por certo
V, Ex• sabe que jã ocupei a tribuna algumas vezes ·para tratar deste
mesmo assunto: Como Senador M 16 anos, exibi aqui, desta mesma
Bancada; os brindes, a propaganda da indústria farmacêutica nlienl·
genu. Anunciando determinado projeto mostrei, inclusive, uma
agulha de ·aura, barulhos plásticos na propaganda de certos rcmé·
di os. Foi um show. Depois desses 30 anos de mandato é triste confes·
sur: o projeto nem chegou sequer a ser apreciado: opinião de lá, opi·
nião de cá; diligência para lá, diligência pura cá, substitutivo para ali,
substitutivó para acolá. Nilo· quero recriminar ninguém. Se falo é
pura exaltar c.xutumentc a coerência, a dignidade, o acerto de V. Ex•.
Sobre a CEME, qunndo quiseram tirar algumas das suas atribuições,
ergui também u minha voz. Seria horrível para. mim, prescntc,•nilo di·
zer u V. Ex• que estou embevecido, estou sútisfeito com seu pronun·
ciumento. Daqui a pouco, se tiver tempo, também falarei acerca de
um dos ussuntos abordados por V, Ex•, cxatnmente a indústria
uutomobilfsticu, c já com outros detalhes. Cirande Estado de Goiás,
grande povo que tem um representante à altura- o nobre Colega,
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Nobre
Senador Vasconcelos Torres, V, Ex•, com seu magnilnimo coraçilo,
com sua generosidade de companheiro, alenta-me c comove-me com
seu depoimento, com seu testemunho c com suas palavras de ufeto

que, realmente, me fazem muito bem à alma c à minha'vaidadc de ho:
mcm e, sobretudo, à vaidade de ser seu colega. Percebe V, Ex• que,
do seu próprio depoimento cm socorro do meu modesto pronun:
ciumento, nilo estou trazendo um fato novo no que diz respeito a pro·
jetos que visem coibir abusos desse mostrengo que - como disse.....,
encarnava c encarnou para mim uma esperança, saudada tllo cfusi·
vamentc,. por mim, quando da sua criação - a ·central .de Me·
dicamcntos, e que paradoxalmente passou; no fin'al, por· força·· da
necessidade. de abastecer - segundo . a própria ADI f: - 77% .da
populuçilo, que, doente, nilo podia comprar remédios, passou a ser a
alimentadora. maior. desse .estado de coisas, já denunciado tantas c
tantas vezes por todos nós e que, inexplicavelmente- vale repetirconi os seus tentáculos invisíveis conseguem- não sei se por arte até
diabólica - que. projetas como o apresentado. por •V, Ex• e essa
minha, modesta tentativa de contribuição para a instituição do
monop61ioestatal.- c, como já disse, não para monopolizar. o
fabríco de medicamentos, longe de mim, porque sou um homem .de
livre empresa,;;, tais projetas não sejam devidamente apreciados ... · •.
Nilo creio possa o Brasil, com· a sua accndrnda formação demo·
crática e cristã, vir a .idolatrar o Estado padrão, o Estado mono·
polista. Dal por que nilo poderia cu, cm hipótese álguma, perseguir o
monopólio de fabrico de remédios.
O que pretendia, c continuo insistindo, é que tivéssemos o con·
trole du qualidade dos sais importados,-o controle da qualidade' é da
dosagem desses sais nos medicamentos vendidos tão atabalhoa·
damentc à nossa população, vez que dá noticia toda a Casa e teste·
munhu toda a Casa c todos aqueles que nos ouvem, dessa fábrica de.
angústia, dessa fábrica de doenças e de necessidades, ·de doenças psl·
quicas, como vem sendo manipulada a propaganda, nos ·últimos,
tempos, pára criar, nu nossa população, já tão angustiada, a necessidade de comprar e de utilizar medicamentos cadn·vez cm qunnti·
dades maiores, sem a sábia, sem a consciente, sem a boa orientação
médica,
O Sr. Vasconcelos Torrés (ARENA - RJ) .:... Mais uin pequenino aparte, se V. Ex• permite?
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Com mui·
to prazer.
:o Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Loúvo ainda mais
u atitude 'de V. Ex•, quando enfatiza o problema sob o ângulo da
qualidade: Estou·me lembrando·dc uma frase do Padre Vieira, que
'dizia: "0 grandc'mal é adoecer do remédio", Eu, que li·bem as obras
desse notável orador sacroi neste ·instante cito este trecho para falar
sobre a sua atualidade. O grande mal,. hoje, é: ,quevárias· remédios
nüo cu rum e aindu agravam os males do paciente. Há uma éoisa chamada efeitos colaterais, e V.,.Ex•, que se está nprofundundo mi.nssunto, sabe, Então, u pretexto da cura de determinada enfermidade, uma
outra aparece.)~ uma· cadeiiÍ insensata de .interesses.. Sem.' falar nas
bulas, nos anúncios de remédios que não possuem -.e é isso que
V, Ex• está dizendo com 'um,patriotismo espctacular.- remédios
que nilo. possuem us substilncins. qulmicas anunciadas; nu embalagem. E outro aspecto, silo as embalagens luxuosas, que éncarecem ·
o remédio. Há uma ligação, uma trama. A embalagem, evidentemente, i: caríssima, c, como tal, faz com que o remédio seja mais curo. Há
casos, que se perderam por esses Brasis afora, de pessoas que 'to·
muram injcções envenenadas e morreram: Isso é muito grave. Se. eu
rcupurteei, foi pura dizer o quanto estou empolgada·, em ouvi'lo,
sulientando que V, Ex~ nilo pode scr.voz solitária. Se o seu colega o
interrompe, tenho a certeza ·de que no alto escnlno deste País as pula·
vrus do meu eminente colega encontrarão rcssonancia; lá c também
no meio popular porque o que V. Ex• estA fazendo hoje não é defesa
do consumidor, não é defesa do povo, ~ defesa do País, que perdeu
sua indllstriu farmacêutica nacional, honesta, cm troca de produtos
que silo v~ndidos assim como na base da_coca-cola c outros. V. Ex•,
que 1: um pesquisador, tem sido um dano tcrrlvcl, remédios, como a
tulidomidu, c outros produtos, que silo apresentados 'e depois condenados, mas condenados depois dos mnles que acarretam, Aceite
este ubruço deste fundo do plenário, paru dizer que u posiçilo tomada .
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que é do meu propósito restabelecer o tema nesta Casa, cm breves
dias, e apresentar à considcraçilo dos meus pares este mesmo projeto
·.O SR. D~NEUITO FERREIRA (ARENA - 00) - Muito de lei, porque verifico, Sr. Presidente, cada vez mais, u sua utilidade,
obrigado, Senador Vasconcelos Torres, porque V. Ex•. ao mesmo 11 suu necessidade para que,: transformado cm lei, possa o Poder
tempo em que me socorre, dá foros de autoridade ao nosso modesto Executivo- possa o honrado Presidente Ernesto Gciscl- exercitar
pronunciamento. V, Ex•, no seu aparte, me fez lembrar algo que li o que se propõe, dur ao Brasil aquelas condições de qu..e. realmente
· de um velho mestre que foi o maior terapeuta do Nor.dcstc c, talvez,. carecemos.
. utó tenha sido professor do nobre ~enador Augusto Franco c de ou- · ., · Tenho· vcrirlcado, 00 Picsidentc Geisci c n·o seu Ministério, o sa·
' tros médicos nordestinos, Refiro-mc·ao hoje lamentado, pranteado c dio propósito de ·moralizar. essa convivênci~ que, cada dia c cada vez
. suudoso Professor Fernando Silo Paulo. Nos assentamentos que rc· . mais se fuz necéss4ria da economia brasileirà com a economia estran··
colhi daquele sábio mestre da terapia, ele insistia com seus disci· geiru: daqueles que para aqui vêm trazendo as suas poupa'nças·e,
pulos, porque tinha no aluno nilo um número, 'não 'o aluno pro·
· . . , ,. ,
sobretudo, u suu ~xpcriência.
.
.
,
priumente dito, mus o discípulo, o velho mestre, o sâbio Professor da
Bem sei, Sr. Presidente, que 0 nosso cstâgio de desenvolvimento
Universidade da BaHia insistia muito; mas muito mesmo, cm in· não nos permite u xenofobia, como desgraçadamente o articulista. ou
culcurnos seus discipulos u prcocupaçilo maior que deveria ter o tcru' 0 autor du matéria; puga, publica no Correio Brazlllense•. Sem
peutu, que cru uqucfu de ter sempre em mente que ·todo o medi· nenhumu·xenofobiu propugnuremàs por essa convivência, necessária
cumcnto seria um tóxico, mas que nem todo o tóxico seria um medi;
camcnlo..
.. · ·
ainda e.não sabemos uté quando, mas o indispcnsãvel no momento
.
.
.
.
.
, .
brasileiro. Temos; então, Sr. Presidente, de nos posicionarmos com
Quando V. Ex• aponta o perigo, a ameaça, em sua fala, mos· altivez, com dignidade, com respeito. àqueles que confiam na nossa
trando o quanto representam os efeitos residuais ou colaterais,
legislação, que confiam nos sagrados.princfpios cultuados por. nós: o
insistiu Fernando São Paulo, naquela sua preocupação maior com a do respeito à propriedade. Mas que esse capital que vem signifique,
psicoterapia, com aquela doença,que jã existia no Brasil muito antes de .fato, uma ·alavanca ,propulsora do nosso desenvolvimento
deus fábricas urtir.ciuis de doenças e geradoras de necessidades medi· ujudundd·o nosso soerguimento c não se preste a essa chantagem que
cumentosus; como soe ser. a .propaganda, o markelfng usado ,da for~ nos fuz esse tipo de capital encarnado pelas indústrias farmucêuticas1
ma como vem sendo usado por esses inescrupulosos misturadores de
Â sombra do capital estrangeiro bom, neccssârio quc.,vcm nos
drogas, tumbêm conh'ecidos por laboratórios farmacêuticos, eis que ujudar,·. estilo· aqueles capitais :marginais, chantogeando-nos a
Fernando São Paulo já advertia que não se perdesse de vista a preo- pretexto .de que, se o combatêssemos, estarfamos expulsando u
eupuçiio do terapeuta, quando fosse prescrever o placebo- pfucebo, possibilidade· das poupani;as estrangeiras participarem do nosso
se não me falha a memória, é uma expressão de glria ou vulgarizada desenvolvimento,
c usada entre os clínicos quando se trata da prescrição na psicoHá que se sepurar.·o joio do trigo. Há que abr~i;armosuqueles
terapia- de evitar os efeitos colaterais, de evitar, sobretudo, osgas· que realmente ·vêm contribuir para 0 nosso desenvolvimento mas
tos desnecessários com medicamentos caros e sofisticados. Recomen· 'investidos nós, Sr. Presidente, da autoridade até mesma evangélica,
dava ele que se aplicasse o sulfato ferroso não só por se~ mediéumen· ,• de porr~ti: nu mão se preciso for, para expulsarmos esses falso:<
to barato, mas, sobretudo, de carência constante em todos os profetas, esses vendilhões do Templo que, antes de contTI'b u1rem
•
brusileiros.
pura o nosso desenvolvimento nos desgraçam e nos infelicitam.
Era o que cu tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bcm!Palmas.)
Vi: pois V, Ex• que os verdadeiros. mestres da terapia subiam
que os ungustindos.pucientes, que batiam às suas portas, buscavam,
O SR. l'IH:SillENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pula·
untes de mais nada, u solução para seus problemas clínicos, mas vru ao nobre Senador José Sarncy. (Pausa.)
tliOlbí:m uma soluçiio económica, uma soluçilo barnta, .consentânea
S. Ex• niio estú presente. · ·
com " realidade económica e financeira do doente brnsileiro.
Concedo a palavra uo nobre Senador Benjamim Faiah.
.
.·
--..
.
O que assistimos hoje, nobre Senador Vasi:Ôncelos Torres e Sr.
O SR. BENJAMIM .FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o
Presidente; 'í: o bombnrdcio da propagan'da aliciadora dos brindes seguinte discurso. Sem revisilo do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
faustosos, o custeio de congressos ml:dicos patrocinados por estes, Senadores: , .
..
.
.
vale repetir, misturndores de produtos qulmicos; rotulados de
Ocupo estu tribuna para fazer um registro; trata-se da
laboratórios farmacêuticos, a burlarem, através do ludibrio, através designação do Prof. 'Albert Ebcrt para a importante missilo de
da colocuçilo de um' cornnte, de um aditivo qualquer, de um Diretor da Faculdade· de Educação da Universidade Federal do Rio
adoçante outro, u cada dia c a · cada instante lançando novas deJuneiro.
·
fórmulas, u burlarem o Conselho fntcrministerial de Preços e, assim,
Foi .uma medida certa. Merece os nossos aplausos, pois se trata
com u cumplicidade consciente ou inconsciente, voluntária ou de uma figura de altos méritos,
.
involuntária daqueles que sempre foram nivelados no consenso
Conheci o Prof. Ebert, que tambêm ê Mêdico, no antigo Curso
populur quuse que como no nfvel dos s'accrdotes, dos padres, que Frcycinet, onde lecionúvamos por uns 8 ou 10 mil rêis a hora. As
neste cuso são ·as médicos, arrastados por esta estrutura desumana,
nossas Cadeiras eram as mesmas: Qulmica c História Natural. O
esta estrutura qucjâ tirou o símbolo du Medicina, da terapia ou estes Curso Freycinei e o Instituto de Ensino Secundârio, no Rio de Ja·
sim bolos convencionais, pura colocar no seu lugar o cifriio, o lucro u nciro, eram muito conceituados. Eram dos que pagavam melhor.
quulqucr preço c de qualquer modo. Mas, vàie repetir, hoje estamos
Acompanhei u trnjetórin gloriosa do Prof. Ebert. Embora eu
numu situuçilo u quul nem mesmo as nossas escolas do ensino ficasse tumbí:m utreludo ·11 Medicina, a politica me arrebatou.
médico, nem mesmo os mais abnegados no sacerdócio da Mcdicinu
E aquele mestre seguiu a suu estrada, como um prlncipc oricn·
conseguem modificar: u estrutura que conseguiram montar para des· ·tu!, derrumundo o brilho da sua cultura'e o seu acendrado amor aos
truir, como dcstruirnm, de futo, o verdadeiro farmacêutico. O que te· jovens: dando nulns, ensinando-lhes; .AI estâ um professor nu
mos hoje í: o furmucí:utico diplomado servindo de fachudu à legaliza. expressão muis profunda c exutu: dedicado, estudioso, abnegado,
bom, sério, leu!. Ele, nesse mister, tem u felicidade de contar com a
çuo de um bulcilo de venda de drogas c o povo, jâ tilo condicionado,
~oluborução vuliosu, inestimâvel dasun digna esposa, a Exm• Sr•, u
cuda vez muis dificultando u ução do médico, do clfnico c, nu muioria
Professoru Mubel Regina de Azambuja Ebert, verdadeira missionA·
dus vezes, tilo envenenado, tiio intoxicado pelo uso indiscriminado
de medicamentos que, cudu vez mais, us doenças vilo se tornando riu do ensino, cuja boa vontade com as crianças, o carinho, a ter·
nuru, 11 fidelidade, merecem os mais sinceros louvores.
muis resistentes.
por V. Ex•, no meu modo de entender, 1: a mais correta, 1: a mais
·~ignn e n mais patriótica,

..

'

-171-.
O magistério no Brasil é mal pago;· exige esforço c· também
abnegação, Eis a! dois missionários do ensino. Dois abnegados.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V, Ex• um
aparte?
·
·
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB ...:. RJ) - Com todo
'prazer,. nobre Senador Roberto Sliturnino. · ·

o Sr. Robe~to saiur~l~o (MDB- ~A ~P.~rt~na intcrvcn:.
çilo de V. Ex• me dã oportunidade de· me associar· a essa justa
homcnagéni. O Prof,' Albert Ebé:rt foi meu professor' de Qufmica c·
pelas suas qualidades de homem, c de didata, pela sua dedicação ·ao
ensino, pelo interesse que sempre teve na.formação.dos seus alunos;
foi uma das pessoas que mais inOuiram:no mcu.intcrcisc pela Ciência
c pclà atividadc ·intelectual cm geral. Trata-se de' um· excelente
professor, ~c um grande educador que os jovens brasileiros tiveram c
tem. 1:: com grande satisfação 9uc aproveito c:Stc cnscjÓ'para tributar·'
'lhe. tambi:m .a minha homenagem - homenagem~ muito sincera de
um ex-aluno- associando-me às palav~as_ proferidas por V, Ex•

tU)

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) -AgradeÇo o
upurtc 'de V. Ex•, nobre Senador Roberto Saturnino,.quc ilustra o
meu pronunciamento,.
· . Na posse do PrÓf.. Ebért,' na Fáculd.adc·dc .Educação da
Univcrsidadcdo Rio de Janeiro, não foram poucos os elogios
apla~sos ao mestre benemérito mas, também, asua'dcdicada c qucri·
da csp.osa, que tantos serviços tem pres'tado aos estudantes do primi.-·
rio •. cu~so médio,' c ele, com o seu marcado nome no I• c 2• graus,,
bem asSim, no Curso Superior,
Ebcrt c ·.Regina; dois nicstrcs,. que :.vivem . nos' corações de
milhares de brasileiros c sob· as.. bcnçãos dos pais .daqueles que
desejam ver nos seus filhos,. criaturas válidas; úteis, prestantes, que:
i,rão ajudar o Brasil a ser grande, soberano,' rico c feliz, ·· ·:.
.:
Sr. Presidente, 'falei ainda hã po'uco da trajctória gloriosa do··
Prof. Albert Ebcrt, Peço que o seu discurso de posse na Faculdade de•
Educação da Universidade Federal do Rio dc'Janciro, c. que tenho·
cm mãos, figure nos Anais do Senado, bem como o Currlculum Vltae
do valoroso c querido Profcsso~,para que sc.proclamc, do illto desta·
Tribuna, a obra c o nome de um brasileiro que tanto fez c vem·
fazendo cm favor da juventude, da .cultura, das instituições c do
Brasil (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BEN··
JAMIM FARAHEMSEUDISCURSO: .

c

I

Dlscuno pror~rld~ pelo P~reuor Albert Ebert, jJor
oeaslio. da transmlssio do CIJ'IO de. Dlretor da Faculdlde de,
Edu~:~çio da Unlversldlde Federal do Rio de Janeiro, em :n de:
junho de 1!176; no audlldrto do Centro ·de Filosofia e Ciências ·
Humanas.
Ex ma. Sra.: Professora. Irene. Estevão de OJivéira, DD. Sub·
Reitora de Ensi~o de .Graduação cCorpo Discente; Professor Chafi
Haddad, DO Sub-Rcitor de Pessoal c Serviços Gerais; Professor
Athos da Silveira Ramos, DO Decano do Centro de Filosofia c
Cicncias Humanas; Professor Waldcmar Arcno, DD· Dirctor cm
cxercfcio da Faculdade de Educação; Professora Nair Fortes Abu-.
Mcrhy; cx-Dirctora da Faculdade de Educação; Professor José Faria
Gócs Sobrinho, Professor Emérito da UFRJ; Professor Luiz Alves·
de Mattos, Professor Emérito da UFRJ; Professor Raul Jobim
Bittcncourt, Professor Emérito da UFRJ; Professor Afonso Hcn-·
riqucs de Brito, DO Decano do Centro de Tecnologia; Professor
Francisco de Souza Brasil, da Fundação Getúlio Vargas; Professora
Sarah Couto Ccsar, DO Dirctora do CENESP; Coronel Hcryaldo
Silveira de Vasconcellos, DO Prefeito da ·Universidade, pcrsonali·
dades aqui presentes, professores, alunos, ex-alunos, funcionários,
senhoras c senhores,
Acabei de ouvir, alusivas ll minha pessoa, palavras elogiosas,
que embora me tenham sido dirigidas por pessoas qui: de longa data
me conhecem, foram certamente, .exageradas pela bondade c pelo
sentimento de amizade fraterna que sempre nos uniu.

Ouvi a palavra da representante da unidade para. a qual vou,
assim como ouvi a daquele que representou o' órgão suplementar de
ondcvim.
-,
'
·
·.
· · l· '". 1··-·<· .
,A _primeira me · p;eocupou, a segunda me tr~nqUÍiizou,
Prcocupou:mc . a ' primeira pchis , alusões feitas .lls perspectivas
otimistas c esperançosas da minha gestão que hoje se inicia à frente
da Faculdade de Educação, . .
..·
.. .
··
natúral quc'.cu .me prcócupc.cm. saber 'se estarei' rcal~cntc à
altura de honrár.á éonfiançá que cm'niim.'dép'ositarain os' meus par~s
da Colcnda"Congrcgação., quc~.unanimcmcntc,. sufrágaràm'' Ô meu
nonic para',o primeiro lugar da lista scxtupla,bcm .coni'ci é .no'rmál
.que ~ú me pcrgúntc se. poderei .rcsp~ndcr satisfatoriánicntc às cspé~
,ranças da minha prezada Dirct~ra, Professora.Nai~. Fortes AbyMcrhy, comqucmdurantc,quatro.anos partilhei, na qualidadede v;:
cc·Dirctor, a dircÇão da nóssà tão qucridà Faculdade de Educação. ·
... Ac_ho.quc.somcntc o futuro poderá rc:Spondcr às mirihasdúvidas
c.· . iriquietai;õíis.
. '
· .• · . . .' •·· ·. .· . '
· ··. . ·· ·
· Uma coisa, no cntaniô, Úcrta, para hÓnràr os éompromissos
do ·cargo, que hoje, me ·está ·sendo transmitido pelo ·Professor
Waldcmar Arcno, que com .tanta 'boa. vontade. c cspfriti) univcrsitãrio, prestou sua valiosa colaboraÇão; dirigindo .• a Faculdade de
Educai;ão neste intcrstfcio, tudo farei; dentro das minhas possibili·
dadcs; para manter, na altura a que o elevaram os meus antecessores,
o "nome, o prestigio c o desempenho da ..nossa Faculdade .de
Educação.
· . · . . . · .·
•·
. ·· O
A simples enunciação dos objctivos a que se propõe a·-·atingir
.uma Faculdade de EducaÇão, são suficicntespara que se possa aquilatar da sua importância, não só nó âmbito da Univêrsidàdeãquc
pertence, como também no.da comunidade a que serve,' o que gera
para quem a dirige, uma série de responsabilidades, preocupações c
problemas, nem sempre fáceis de resolver. ou de contornar.. , •.... , .,
· O Curso de- Pedagogia, a Complementação Pedagógica c o
Curso de Mestrado cm Educação que representam a espinha dorsal
da nossa. Faculdade, além dos im!mcros cursos de Especialização c
Aperfeiçoamento, os estágios proporcionados pelos vãrios·êursos; os
convcnios com outras Universidades-c instituições, as·participàçõcs
cm mesas redondas, congressos,'scminãrios e simpósios, bcni como ci
apoio aos nossos professores que vão buscar;-.no exterior,. o Mestrado c,o Doutorado, terão da minha parte, todo o apoio.quc se fizer
ncccssãrio, no''scntido de procurar.'scmprc càda. vez mais, .a
elevação, o aprimoramento c a· projcçiio da Faculdade de Educação,
dentro e fora dosUmites da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
como tão bcm.soubc ·fazê·lo ·a,minha.anteécssora a Professora Nair.
Fortes Abu-Mcrhy.
..
.·
·
QÚanio ao que ouvi do.Profcssor Victor Nótric~ •. cuja palpvra
tornou presente· a esta cerimônia o Colégio de Aplicação da UFRJ,
que durante os três últimos' anos tive a honra c a satisfação de dirigir;
trouxe-me, como já disse, uma grande tranqUilidade, que é aquchi
sensação reconfortante do dever cumprido com amor, dedicação,
persistência, pacicncia e humildade.
'
·
'
A tcidos aqueles quc.me auxiliaram co·m a sua preciosa indis·
pcnsávcl colaboração, sem a qual todo o meu esforço dedicação
teriam sido inúteis, quero expressar o meu agradecimento muito sin'
ccro c dizer-lhes o quanto apreciei e como foram para mim valiosas
tais atitudes de apoio irrcstrita solidariedade.
Ao atingir, dentro da Faculdade de Educação, o posto mãximo,
não posso deixar de mencionar os nomes daqueles que de algum
modo interferiram para que o alcançasse,
· O primeiro. responsável foi, sem dúvida, aquele ·que me
possibilitou a entrada para aentão Universidade do Brasil:·o meu
mestre, o mestre de todos nós do Departamento de Didática - o
·Professor Emérito Luis Alves de Mattos, naquela época catcdráticÓ
interino de Didática da saudosa Faculdade de Filosofia, que me
admitiu como um de seus assistentes, responsável pela Didática Espc·
cial dns Ciências Naturais.
'
Em segundo lugar a minha colega c grande amiga de 35 anos dé
Universidade, a Professora Irene Estcvão'de Oliveira que me convcn·
ccu, ou talvez melhor dissesse, me compeliu a aceitar a idéia de di ri·
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-172g1~ o Colêgio de Aplicnçilo, cuja direçi!o deixava pura ussum1r a ·sub·
Reitoria de Oradunçi!o c Corpo Discente.
A vivência administrativa que cu trazia de cinco anos como
Coordenador-Geral dá CADES do. Minist~rio. da Educnçilo c Cu!·
tufa, foi cntiio fnntusticamcntc enriquecida pela experiência Impu r de
dirigir durante três unos o Colégio de Aplicnçi!o.. . . ·
Estou certo de que esta experiência,. muito me ajudarA' a trnns,
formar ns preocupações de hoje nu tranqUilidadc.de nmànhi!.. .
. O' meu. terceiro Ífestnque, 'I: n .minha querida Dirctora, Pro·
fcssoru Nair :Fo'rtes Abu·Merhy que tudo: fez para conseguir:quc
fosse eu o· escolhido pura asscssorA·Ia como Vice-Dirctoi. da Facul·
dadc de. Edacuçilo, c, depois, durante 'os quatro unos de duração de
nossos mandatos, me transmitiu rriuito da 'sua.vaJiosu'c'·cXtcnsu ·c"~
periilncia, nu' expectativa qui: eu viesse ·a ser, como 'realmente ofui, o
seu substituto nà Direçilo da Faculdade de Educação .. ' . . · '
· Para .terminar, desejo expressar o 'meu reconhecimento. 'àquela ·
que cm todos os momentos me incentivou c me estimulou, além 'da
inestimável ajudn que me' prestou· comei Coordenadora Pedagógica
dus qúatro primeiras· séries do I• grau, enquanto respondi pelo
Colégio. de Aplicuçilo ..Renro·mc à. Professora Mabel Regina de
Azambuja Ebcrt, minha esposa e companheira de todos. os ·mo·
mcntos,
' .
·
·
.
. '.
À todos aqueles 'que aqui compareceram, ~utoridades da minha'
Universidade e 'de 'outras instituições, aos meus colegas, nos fun·
cionários. administrativos, aos. meus alunos c· ex-alunos, aos meu\
amigos e aos meus fnmiliar~s. O'J11CU sincero c profundo agradeci·
menta pelo calor humano que suas presenças' me transmitiram e pelo
bdlho que emprestaram nesta solenidade..
·
··

D,,.D50 ·dQ. :Dlrotoria. do Bnli110 Doou111!1r:l.o 4o r:ra'-ox.pad:Ldo
o• 23/8/.C.? ,parlllit:l.rdo loc:l.olV\1' Cieno:I.Qo I:Mur:\:1.11 no oiolo

lli .... iol.

J,4 .. Rt&iatro dofin:Ltiivo (Jiooroto .L0-1 nt 8, 77'7 ,clcl 2~01/46. nt
».4.050 4ft lJ:Lrotoria do :rna:l.no Booun4.1r:Lo 4o 1::0 oxpocUdo
0111 23/0IV47 ,POrRitindo looioi!IU'· R:Lat6r1a 1\1tu:n.l· o Qulu:Lac;
•
DO o:Lolo Oola~Al C1ant:C~~oo o Clt•.•.t.o_o,
.. · . ·....
· 3.5 .:n•&i•aoo nl' 1.393· da DU'cto:ic. 'do ·::,W:Lno "ao~roiU elO tmc
oxpod14o 01:1 18/0l/54 JIQl'Mit:l.nl!o 11olon:qo J):Lolop.n, r!o:Loa ·.
• Qu!a:L~ ao- curao111 ~don:Lo01 o CUnoiAJ lfa.tura.:L• noo_ .0111'·
Jl4eioo••

•o•

,·•.

4 ~ ..,..;. ! llll!~ ~'!!!'~~
O

•

I

,.

•/c'

,',•

••-

q

4.1 • h'cto••or ld~IUR:o to• Dlptll'tunnto tlo :D:Ldi\t:Lo.'2. cU. P:'lou.lcl:l41
4• JdUOQoio dA u.r.a •.:. (!Ulm:l.t:L4o como ·n~eiutomo do
. ~.M rotuDnoiA Ml·· PG~.'fOI'tnr:IAtnl 76[1 :do·ll/06/41 dA·lD-·.;
· · OUl404I de Piloaot11l da dntil:R Dn1vora:L4t'.40 ·elo ::Jttlo.:Ll),
4.2-- CoardánAboio''e' Pr~t•••ar 'do '":tólla' fo~~ht~1 ,.-,40 Did4tiicl.l q!.tQ, · .
'· loo:Lom:n• :4J.eoi,PUn:~,•·n1dlttiiCQ·%' o' D:l.ad'tioiC. ·n. 110 Cur•o- dt •
, OCIQllmorttGgio Pc4a.s6G:Loa 4n. :coulil~ll•. il.,;. ,tdll=ção. dQ.• umJ
4N4• IIIBtQO 4o 1972.
4.3- Jrotoa•or dQ·d:Lae~iPl:Lm:~&omo.:a Au4:1.ov:Lollll:La!lin J:du.~QM
. ..' ,.ara o cure o,4•.. l'll1uao~ _dA Pnou.llt'õdo. do :ll'r111CI'Igiio da.. UJRJ
·:d•.a••a::o•to do 1971. -.
, "'. ·- ·
'
·
· · '·
4.4 .. V1oo..;tzoo'or Alll'IIIOU14G4o Ao %4uacgÜo 4D.J1PIIJ1 .noJIIIQ4o. :d•
li•ta. ao~UJll:. por 1u.1 Jxool8no1; o Proa:Ldonto ®.· Ro»dblia.
o• 24/lfn. ,PIJ'Q .- lllllldAto d• 4 Q.101, (Pu.blielldo no· n,o; 4o

••i· ·

.27/0:1/:JZ),

' .·. ·.:. - .

. :.. ':. ,.. '" ·.

.

4,5 .. 0Jwf1,do Do,PIII'Umont:o 41 Did'Ci~ dtl hou.llbda de :11'11uoaçio _,
40. DJIJ del~o polllo lJOl"'Catia. nt lQ da. :Dirotoro. drL taol&ldAdo 41 :Cdu'-olo,·.(Jiubli0114o.li!·Bo1ot:t.m nt ·39 dA·tJJ'RJ),' ·:,
Cold'ino4o as llbofi~ por ola1~ Ao Corpo II11U.bc::&t1vo do
lJoliU''Ii:Uintio de' .DidUoa, :roClli~a. 1111 21' do IDA:Lo da 1974, ,
,llllblioaciA na·Bolatill n• 29 1 do ·1D,'07,74i UJRJ). · · . -;·_,,
4,6 • P;OIOIIOI' da QUÍII::I.CQ I Bioloail1 4o Cla'OO 'l!liCrd.oo llfL•I:OCOlA
· r.ao:l.oMJ. do 'OilnoiU·!IItad'eUoaa C:l'.FWI4Qgiio I,D,G,:!:,,
· _ , : : .._.. '.. ·,'···.· ·.. ·
" diD41'l,OJ,56, ··,':··· ··:, .
4. 7 .. DolianAAo Jllla Porica:r:La. Iii 986 do 24,10, 73 do UAan{tioo I!Oi•
1iot1 gubliOQda M Jlo1ot:La.nl 43/7J'JlQ:rA ro•pond.or p~1o·O~
d:Lomo _do aolla::Lo dt AEl:Lo&oio m ,q\IQlidacl• do Vioo. IJ:Lrotoi .
4& Paouldado 4• J4ucaçao, P:roodiiiO no 29,566/73. ·
'
-..
,.,
.
''

1 •.A'Je }!.~~'._I,=!
ltl - 1jY.,!1,9!,~r Cbuln Lold.• !tl•rt • YVon."ll t,on:l:o I:bert
1.2- ~'.I!~-·~ .nlt".'!!=!!.'!!!l u·4o· ,11.na~o ~ 1916•.

ltl-

1.4 -

1,, 1.6 -

4Uat

B~Pil.tin.

di GUA:Jab&rll.

'' - ~~

Cauda.

Ã!, 'rgont:l.~l III '.~W:•.9.loi eJr.:t:ti4a pelo' IilaUtu.to

,.-l.:l.x Pao.~oo,

1111

lO 41 tavoroil'o

4a lSot-3.

1. 7 - e!~~.i!! 'f!'~!J:..'.•..i~~.r Nl l!:,.O}._lo- drio 32• 1mitic1& pelo
Dl~tcwom:o l'«ional •o !ro.bal.ho ,
1111 10 da · ~unho 110 1940 •
1.8 .. 'l'!tul.o 41 :.u.uo:rr lft !.!2.2 4& 16• zo,. lli:LtOfal., ·
1.9. 'õiit'i:''ià.t'c";to"'dl21 ton:mt1 1111 rooorva ele 21 ·ol&ac••• 111141oo,
·- ..... '· '·' - ·- ·-· - OXJ!Od.id.A 1~ g do ;ll&lho elo• 1943 o r•aiaUild& &·tla, '616 do 1v. Z9 ea
14/111'46,
1.10 "' Re.dotro e,_ .2•!•!• I NO .Q9.19ll0,10..'[

' - !tm~ J!Q.IJP.P.!9.!}! ~ !!!!!.e!.I!!'ll.
,,i'.. ~rlat&.ri~ S~o~..~·

1938 ..; Protollor di Q~oa o !t:Lodri::•r:a:tui-n.t. do Curllo
ll'o,roinlti dUI'tiiJCo o cano de 1938,
1930- P:roteolor' do ·QIIfalioa. do Clold'aio I~opotMIOnoiA 4o.
19JG o. 1940.
1938 - P:rotocoor d• Diolotill elo Cold's:Lo Ua:l.~;n:Lt:!rio. da
.1938 1!. 1939·
'
19JS ... rrotoouor do U:l.•tdr:LI!. nnt:u:.GJ. 'o ·do c1anC:1.0'o r~aotu
rflin do Coldaio J'riUido llrno:UoiJ'o' do l/7/l9 o. 23/2/
51." '
,j '
'
'
l.9l9- rro:oaacr 411 llmtolaill o J'ioioloa:La An:I..U 11. VCI,sttA1
no OIU'DO do Ba.ontUOI'uot: 4o Colda:Lo trr.noo Bro.o:Lloi•
'fo (a.ntiao %;iodO JrllfiOCiO)i·OU:IIO "do om-li1151111trancOO& 00111 OxntiOO pl'OPtru10I, rtl..lclbllidda.. dll 1'J'Q.n
,., da l/7/39 • 23/2/$1 a - n t a ec .2111'2/58 õ

30/ll/!7.

2 • !!!!!!!.~
2•1• Pcmr~oio Pr:Lmdri&l 1923 o. 1926 .. Inct::Ltuto LA!'Ayotto,
2,2 .. Pormavio :JooWKl~:Laa 1927,11 1g3o ... znat:Ltu.to IAt'AY~tto,
1931 - Inotitu.to DUllflrior 4o :(lropuatll
,
rico,
,
2,3.. PÓ:mao!Io :Jiij)O:riorr 1932 • 1S33 - cUr11o PrdUd'dioo (Pti,Pa:r&;io
D.O VOOt;ibu.l.Ar).

1934- a 19.19 .. houlAAd.u _Nncionrt.1 111 no41
ai~ da. ontio t:n:Lvora:Ld.Adi
do

uraail.

1942 .. cu.uo tlo .B~~Wr,J4:utiu IJiU'&:IIIIcUooa
oi\111 .. Socrota:r:Lc· 4c :Jo.u.d.o do H:L
niadrio lk. Guerra..
••

3 • E.~~ li P!!.OJ..•.:P.?..q .!!!!!.W!.!.ISJ!A.I.•
3. 1 ... D:Lplom!44o' pelA PAouldr.dl )i;l.aioJIIll. dO Uoii.:Lo:LM c1Q Uniwr•!
da4o do lJrU:Ll kiO;III U,J,B,J, tLU'W lia 1939, Jli,Pl.Otlll OXpG•
dido om 3l/!V40 a roGiatrldo na Div. do Bna:Lno ~upor:Lor do•
Dlp, rt•o• 4• G&dd.o• Jliv. do SDMo Ptttllioa. 11111 26/fV40, (Pll,
)'12 Lv, l9).
3,2 .. R•c:Lotro ,pormanonto 111 ProtoPaor nl 4,0, do Jlop. do Bduaa
Qio.a.a. 3oozootar:LA aorll do B4uoa.olio o Cul:tura 4o. Dnii&G ·f";
J),p., bojo lotõ~4o dt. Qu.apabara, ft::pod:L4o 0111 1"6/38, ,PCil'llli
Urdo looioMr •• ~:~Ldr:La• dD ouroo Fiad:rio, H:L"t6r:Lo t~a': .
turo.l o Qu.!!U.aa..
.J,J • Roatntro Doti.n:Lt...w (Dootaflo Loi na 8~777 4o 22/0l/46) nR

..

.

. .. :.

.

1939 .. rrotoooo:r da Qu!=:Loa o c!O lfiotdl'io. JlatUl'.:tl dO InDti!

tutc ,..,,..,.nc l!/J/39 •

1S.c -

Jl/12/45·

·

Protoft~CZ' da· Q~mi~ 4o lnr.tit~tc do EnDino Sooun-

lldr:Lo (D'Uo ta.:r.Llo on111o Col61:11o·:oTc.t:or:l.oo Ubo:l.ro)
l/J/4" a 3l/12/l4.
- ~o:ooiiCl' do .Qu!lllioc do Col.dcio :a. Ind:cio elo 1944
A l945o
.. Jlrotoooar da Qu!IDiDA' do Co1dc:Lo liollo c Sou.eA 'do
l/G/46 a _JO/l;/71 (UI~W:~tQdo vo: motivo Llo a.pooontlloo
dar11l onpaoiul. ~o I ••:.?.S.}
.. f:.otocuiGJ' ~o Qu!tt.:L.ca 110 Cl.ll'IIO OC\ulll~ Llo ?r·upa:rc.çõ:o
noa :G;a:wo• voot::Lbul:tt.~a do 1911.7a 1949.
.. l'l'o:toaoor do Qu!nlict elo Ool60.o dO·~.(Il:Lco.ção 411 1'!
oulllal1o !lo.oioi\U do P11unot1a ela., U,D, elo 1!118 a

ac

1~4

1946

1947
•'1940

''l~l.

1949 - pro:tiaoor 4o

l9l2.

Qu!~ou.

ele Coldc:Lo 'i•nlrow~ do 1949 n

1950 - Prot0ohor· do OiOno:Lun P!d=c o Diolda.i.DilD o do Pr,g
~IUJIDD do :Jol1d.o Jl!l .Baooln ~donioA 1\0 Comd'•o:Lo• 4A
PWmoiio Oatdl:l.o vuraa,a llo l/J/'0 a 29/,W'l97l• (Af&,!
tildO j101' nlot:I.VO 1}0 OpOIIQjltO.dOl'ill CC.(IOOiD.l J)Q10 l.N.
p,IJ,)
1950 - PS'oto11aor do Juv::~.tom:Lo. o P':l.a:Lolo,;ic. Anim.U o Vll!r'ltiAl
elo curao 4o Dacblllotco.t 110 Cold'e:l.o l"rnnoo DrDailoi-

1-
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ro

~o

1!)6t; • PrQi'llti001' do.D11ldt:I.C14 ao t:nn:l.no IJupel'iOl' no,C\Il'OOrdo O:l_g
· nion li.o Bnroino PIU'Il Doconton UnivnroU4rioa llt'aaov14o ~
' l.a. J:IIOO]A" dC"Iiodioir.:l O_'Ci:ur.:i" "da Rio. elo "J1noiro em ••
1%~...
.
.
"
..
..

21112/,8 o 30/ll/67,

s.z • .ú~~:it.~r.i:.C! P.~..aa..i-.t~ ··
'·

1967.'• Protaooor de »id«u·aã. do. Enaino !'Jill1aioi0l' do •·cLi:r~o ·do !lo
• nica llo B~in.o .PIU'I,Docanto•.Un.:l.voroitlrioa '.Pl&I'IIJado
lA 1PW111A~ GDtdl.io var::a• po:'O wa "1:urnu," woa't'"'ooolO
C:.o CldontoloslA•da U,P.R,J. o. outra do. Bocol.tl !lO 1 0d.onto1~
,::1c:.·aA U,r,ft,J,·O·A O\oltl'ro dA Jàcola.dl OdontolOI:I.a d& 1Jn

P.!

l!)o;l ... Protu11or dD·tT4tio4 4a•:na:Lno do flu!r.U.oc. dA Pnaul
·
4bdo tlo•BG.uo.t,a'o-da. fi.P.R,J, (ll'x-~culdCulo do lll'ô:
r.otin. dn. U,B,) do l~~l·;o 1970.
·
- '

1947.., Protoa•or do·Dic.!t1CO. !Íu;o;U·_·nÓ· c'ur:.:o :4~ lol'llllqÚo
· -~ ·l!o -l'rotccu1oroa p.uo~: ooao11- o llmbl!o.PG• proi!IOV14o

OCI l~67o

197l ... PJootoo•or do Curao,do atuall~Qio .no·4albito·aa DidAi.:I.Oll
·. ". . (n!vol de ·p&a-sraauaçic)' cl&4o ·PilA ra.o. do I:4uo.:açio da' u,
r.n,J., de.l a. lO .do jUlho, 11uu. cantareno:I.A0 1 ot,:uid;.&l
::n:o~o!':• o:!~~:.:i:U:::!.;~~~~~oaQGo oral no O,!!

.P0111 rw.IAQ.ÍO 001ii51J.O V.U~O OrJ 1~7•

194-D .; Orinnta40r elo or~~ 1M" llc. qu!W.o:.
. .

na:: coll,sio 411- AJ!l:\

=olo.J'QouldMo do lf'uoc.ç&o 41: U,7,ft,J, (E;~t JQ.cul..

rnie. no Curao do 14ri:!.o p:uo:.. Jll'OfiiAooroo Mo lioo,n
ai~oa :a'Oilovido !IC1A._l'a.c~c1o ~cionll '11 lilo•E.
titl 4a. U,ll, 11~.1949, , ....
~ ·

.1950 .. :Protoaaor ~o_.Di~tic:~o Oor:U."do Cu:oo· iiltOM:I.vo da
r..

,

ckllo ·do •Piloowt:L.~- ® u.n.) doada a. ou.o. tunduçio do

1!l48 . , '1970.
.
..
"' • '
''194s ·.. ·PÍ-oi'aáã~ do ·Dia.iuon' :ct.~cic.l.. cbÍ ai"no1A11 na.tu-

do COI Jll'OtOU:Ioroo_ ::Opz'ov:l4on' no ConaUl'tJD llólZ'G .PI'~
tonaar do ourqo Pro:t~Zotlrio 4o CAd~toa d.o Ar do

:OiU'bUoam,,.no· Hinir.tc!r:l.o ~ Aora~ut10G 1 oa ~o
. dO '1950,
'
I
l9Sl •• l»rotoauor do D:I.J.ttt:ion. I:opociGJ. do Qu!rolica. o Jd,ad
ria. Jflltur:U "do cu:oo do :ntd:ato 4a ,&cmiOG .to :zi,:
a:l.no promort4o poJA Dil'lltorio do Znaino ao M1n1a• ,
t&n.o de Gtaatr& .aa l951, ·
1951· .. Protoaoor "da Qldld.aa ·aornJ. o Dio1&s!oC. ® Baoola
4o. Blltormuaou 11:1. OrUI Va:tol!l;:. Droai1oi:o no11 c.noa
. ' 4o 19,1 a. 1952,
. ... ,
1952 ·• PrcitoDitOr do D:l.cMt:l.ca. Bapooinl do Qt&!;d.OG o Hiot& 1
:'ria. lfrlturCll.. DD Curso do !6o:UocnSci.:Cnllino roal:l..a'
clo·polA D:l.rc.tor:IA aaroJ. !lo Bnuino d.o Bx4ro1to 4Õ
IUniat&rio 4A GP.&Orra. oc ooto*o do 1952•
19Sf- Protoo•Or ·dÕ, oomaddo o da· D:1.44t:l.ca. :•fclÕin1 du
CiOncia.I·Jiatlll'AiO no C~~rao do Pl't3pu'OÇC.C: ll® BJ!
' · 11101 dO Sllt1oi8no1c. "»roaovido palA D:l.ratoric do 1!
aii'IG :Sooundbio do U,J:,C, oa .jana:l.ro o favoro:l.ro
~~ ,19'.~-·Jrl oi4rod<l ~o l"ri":l~a:o no Bot~o _do Rio,
1955 - Pl'otoaeOl' do »id.dt:l.oa. ao:&l ·clo Curao do A.PDrto:I.Q~
·:
ADDtio· JIILI'a · Pl'otoaoorcu'l SoCIU!Ilb:l.c:a pro=V1do .POlA
, a.A.Dti,S,·dQ.·Dil'ctori:~. do %Mino soclll'l44rio do
'I,Jr,c, · M ci®dc .do 7tibur&O, m~Jat, 'do Rio, oa
;So.Muo, o :towrciro 110 1g~5.

1956 - Frotcr.oor 1.\0 D:l.~tÍoa. aaraJ. doo Cur'-O'- ~to ?rc,llt.Z'eça'o
c.oo l:cu:wa .lo Sut:l.oilhlo14 ptoi.IOV:I.I!oa pola .C,.'it!I,J,S,clD
D:l.r.:tcriA•clo tnc:l.no Socun.l!r:l.o rto t7C :t--:. cillt.do 411 CLII'i
Uba, Ect, ao·Ptlfand:1 llo l/l/~C" Jl/l/56. ...
19~6'- J';'ota~;aor 41) Did~UCA JapcC:I.:Li. tl.lti" C!Úii"loi&UI rtnturAia no
CIU'IIO 4C•l'l"~JIC'ZilÇÕo OQD B:lwoO do Sutia:I.Cnoic.
'J"'lóo o.~.D.If,S, d.:l Jlil•otoria do· Bnai.no :JoaLUII1.1:io !lo mo,·
n.·, csill:\do.cJ.o-cur:I.Uba., Jot, 4o i':ll'~, om jt~~il'Q ao

'•" -·!!:.!.i.!!Jl!~~!:! ~ ~.!lf:.4ir.~· ·
:~1941·- !Mabzoo .da banoa axan:I.IIIUi.o:a

que "IClidou oe 4ipl.OIICla doa
1:-Alu.nDI da. U,D,:r,, o~:~.Diad:Uo& Jfaz-c:I.Al·clo· j{i.ettboitl. Jf!
turtll, IID 1941,
1942. • UoQbro dA bf.noa •~Ctt"A q~ vtll:l.do~· oa dipl.OIIOa do•
ax-Glunoa ã._a.nti~ ·u,:g, J.. an ~d4UoA ta,;~~oW do QLd:•
"' .•. ,(,I:I,QQ.· om 1942.
194{- l:llmbl'o da banoa' om.u.'W!o:o (tua· oolCo:l.onoU oc pzoot~'.. otoo
4CI Oiboi~aa Jfa,turo&ill do Curao Ger.Udo l.ob:.to do Inotituto
do BocaoiiA"oa do DneU og 1944,
1950 - Uelllbro da bancA· oxaminAdozoa llo&l 8X1111oa d1' eu:ttoitlllOiiL do
Oieno:l.U !Ca11a'f.ii'J'oAl.:I.IU4oa·,ala ·Jilc~do do Jiloaoti&
·.
· ~ tiA-u,n.·(atllll. o,:r.a,J,)_om:l!J50~ -~- : .. :· ·.:1950 - Pl'ol:l.doftW. 4A banca. ·a~MclorÔ Cj,Uc.. ~olOaionoll on .Prato,!
·
.... ooroa·4o·omooo'Pl'oPIU'ct61'1o do'Cw.dOtllc.do Ar de l!AZ'bloo. • 4o 1!1nia11rio da ia:romtu1:ica. CQ ~aarço ·ao 1950·
1956- loabro ..d&i . buiGu 'oia~orr..rs d&"C.A~D,':,S. elA Dil'ctorJA
elo Bndao Sac~U~ldrio 4o _r.IC quo oX!UI:I.MZ"o.a oe QQlldiU.too
· ' ·· a·o:a::cu:.a dcl"aldio:l.anaiaroau:s=oa om.CuriUb:, Bot, do
l'ol'&llll, dll l/2/56 • ·w~.
1958 - Pl'alid~~trto d.U ban=a OamnAd.ozooUJ da: a~A.D,z.s. ~ .»ir!
1io:1A do BDI:I.Do Socund.drio do IJBC quo om=inara.m 011 Olbo
4111Atoo o lllliiCI de.aYiicitnd& roAUudoll. cm aooifa, ..tat,
4o Pol'JW!Ibu.oo, o• tovo:roil'o do 1958•

~

promovido

A)i/l/53, .

. .

.

1959 • lembro do Juri qi&O ~i.&l&Ou oa ~liUil&tc(; Qo JziWII do ~
ablllo:roat; .rolllJ.IIdo s· ~ c!A PZ'uç; cr:a !J9ao=ro
do 1~'9·
·
1959 ·• llacbl'o-dAD banoU ommt.Mioraii·4D · c.A.D,llell• da J):l.f'aton&
4o IMino SocUDISbio elo U.l:,O. quo tlx:lõid.MI'oa o• cn1idatoe •. ommea d' eUiaiOliOiA l'IIAliljldoa ·JS ci4:dG do Pott,!
~Q11D 1 JM, elo Jtio1 ou toworoiZ'o do 1959, . ;
1972 • D!ai&M4o
rartazoia nl'!:l do '10/l217l. ·~o' 4& ·CG!d.!
DAO ollll4Dallo:a elo atoaa:l.u do vaotibi&LU' tmif.1ca4o do
Conh'o 4c ·111~•& o CitnoiAa JI\DI4na•. Doa:l.sm~ do D!
=no elo c.r.o.n. . :. .
'1972 ·.·"»ae~o •lllbr'o =··oaai~eio""ft,aali~oro. do Jz=,go Vo•
·1ibwJ.uo,d411oolA llloio-.1. do·Qitlnoiu Jato.t!at:I.CAI do. _l.B,Ihle (Cil'O\Iltlr ·AI ,400 do 27/l2/11 do :lz', .DirO'tiiiZ' da.
, B,H,a.B,) ,. ._;.
, . ..
..
__. .

_,.1&

19,6.

19,8 - l'rotoaa.·or do Didd:~i.,a, GGZ'Ill doe Cura0a do• Pl'OP\I'Ggi'o QOD ,
Bx:li:IOII' do :Jutio:l.~nc:iA prorJov:l.doa pol3 c.t~,D,e.s. 4.'1 Ilir,o,
1iorio= do EnD:I.no Sooulllôlrio do Ui:O, n:l o:l.dr.4o llo .nucit~»,
tnt, .do . Pcriii\:Jbuao. do l/1/,D.n Jl/l/50,.
1958 .. Pl'QtOtii"!Ol'·llO D:l.d~Uoa. Bat.ocit:.l dlla.Q:I.Gnc:I.Doll' 1111tw.•rüa nol,
Curnoa 4u Pro~r11.ção z:t.OO :Zr..li:IOC !lo :lloltici:ln~ p:rcao\'1.. :
dca·polA o••:.D.B,U, da..DintoriD. elo J:nuino soclnl.trio ao'
III:Ci m oi4a4a !la Rac1fo 1 I:ot, do PotiW:Ibuco1 do .l/l/58

A

..

.•

1!:159 .. PrQ1'uroOOl" ·do·· DiddUc: Óor~l. no Curro elo· frr.p:rAO&c c.oa
1x::u.10a do S~:l.c:I.GnoiA .Df'Omovilloa ,aJA C./I,D,f:,:J da Dil',2
tol'ia. dO•Bn.,ino :Joou.n.ltlrio do t::o 0.,1, oi~'c ~o Potr~po
lia1 liot, do Riu, .ura j:tnuiro du 195~.
1062 - i:gtou~:~or"lo D:l.lld:Uo.'\ ~orl\1 !lati C~utu'"! du T!ool'i~T. o ~d.~
.
nic.1 llo D,;,,:;J, P. rlm·~nt~ or. ::.ucr. ti.o 1g6Z ;., l$63,

,,J • ~1.e.t.~r.1.2 a~ P.o..c.o.l!.t~ ,u.!i!,~o.~~i.tf.o;:o.t.o.t.!
1958 • 'Proto"oor au D:l.l!d:Uoe Bna. t,uroorior p~U"C. oa tor:lo"ID 11Rocur •
· coa n.wl:I.OVia\lo'lia Cl n~,~a u.tiliJ:1ça:au, ·" A C:omont.1irr.çil0 nt".: •
4d:t10Q.11 1 " o labor"tdrio o au:1 u1:1UIÕ'..Ç~o 1 ·tnrct:u• 1n11.. ·
villllllic o tl'.,bw.lho do equipo 11 u " ~tiv:l.!laclflO oxtN--cl.a!
ca 11 no aura o 4u or~cnioa. da J:nnino par: Daaontun do Baoolroo
:Ju;.crior~c JI".•Oio'\oviclo llOl: C,.l.P.:.s •• IH~ convllnio• DOCI a.
l"aoultl::&llo tla.cion::&1· de Pilonot:I.A !ln u.:a., o~:~ 19,B.
19'9 • Pro:toooor t\o D:l.djUoa, do Bn&lino SU!lQric: p.'U'C. ao MUI•
t:IOD tatua uoUIIl il'kl1cndaa ~1l'~ w~ aurno idCntico rurJ.i•
z..ld.o om 19'9'
1961 • Pra:tonaQl' da Ilittdtioc ·!\a ihltli:"IO flupo:r:I.Ol' P,'U'o~ 00 tOio1tLO

:;:;s~:o: ~~::!:=~~r.:o~:,r:~!~a~~!~;a~~:i::,;!

to o oonnorwç&o, danic' ~.tr:a I!OioiCII'lC\tt:\t;Õoo ll r.x:lllriOnoia.a ,. , no 3c.,"l:I.IW-io do ~taniôa !ln lrw:l.no {ll:.%':1 Daountca
Univora11ilirioll lU'OioiOvillo 1lUlto Univ~trrd.tl:clo t!o Ui~o Qa ..
zo:Ua !1.1 l ~ 20 de ~ulllo u.o 1g61.

.1951 .. Boproaontantil 4o ISirdioato doo PJ'otoooora• do~lu:Lno·So-.
cun441'1o da Bio de JC.111iro 1 bojo 4a G~b.ua. 1 $ oold.•aão que olAbOZ'ou..a l!I'Opo$ do rocnruturo.ção o_-:rovi.So
doa PI'OII'IIMG do Qla!m:l.oa doO.CIIZ'IOa.Oll!ao:l.cQII u C1antfn..
oo. OU.oi~ ·pilA DbiÃO do r:noino "SIOoun:llll'io dO a.a.a';
01111951.
1955 .. Or:l.onto4or doa our1o1 to. O,A~D,S,Sé·· ® D:I.Z'otoriu. do Bno1
. ~DO !JooWII4rio ao lf,t,a,. ralll:l.lll.4or _M oitb4o do l'l'iburiQ,
'
:Bot, do Rio1 _DIII $lnoir,o_4o,l~5~ •• ,,1956 .. Oriontc4or doi Our•o• .u; o.A.D,B.~. dA· D:l.rotario. do BM!
~ laal&li1Cl'io do l,l,c,· J'O&J.iu.d.oo. na. o:.idA4o d.o Qur.111ibc;;,
4o ro.rud: 1 o• ,1allo1J'o elo lg~.
1956·,-aaprooant:o.mo da Dizootwia.'do :rneino· Soo~io do Ll.c,
JMI 001\POIIIO »U"A• O• OMino W OSGnoiAa FOQO'Iido PilO
,
:J:.D.B.o,a, (U,If,JI,S,a,o) · SaooQo do s, Pcwlo, ro~aa4o r»
o:l.dc.do do a, ·!QuJ.o1· om julho do 1956.
1958 • Jollbro dA oollio.aâ juJ.Pdon do• 'tr'Qba.lhao don 11, 21 1
)I O· 51 OODOUl'IO 11 Dia. elO PzoofOOIOl' ·11 inltit\áda palA 1'0J'
'CArio. lll "lel!S9•d.O 12/10/56 ela D:l.ratoria. do BM1n3 :Jaoun-...
4dria do H,J.a, »>D a.noa 4o·19571-58•11u3.Jl• ..
19'8 - 111o~ro dA ooa&iooüO d.o UDito'niaaoiol& l'foiDDnolA";:": Q\dlllioct.1 (l'Or'taria M:l.ni•toril.l • M.I.O. .. 387 da e/7/,8),
19'8 .. ·or1antti4or doa aur•o• liA o:·A:r~:a:s:.da Dirotoria 4o lN!
·
J'O Boau.nS&boio do 1,1,0, r~llliiAdoa na. oillGilo elo Rooito 1
Sat, dO Pllr'I'IOIIbU001 OD ,1Ana1zoo do 1958,

••t,

\'.

i

II
l

i
I

I

-17419,9 • O:ian'tM.or doi CIA'IOI 4A··C,A,IJ,I,S 1 .:;1 DiJ'atoria. 40 Jn
liDO BooW11ldr:La 4o 11,1,0, rolAit:Ld.oG.r.:a oida4' do Jroti6
poUw, Sllt, do lio, oa ~IIDIIiZ'O' 110 l!J,9,
-

1962 • ccrcrdoft'l.tar elo elobc.tioa. no llo!Ünfrio anbro o onaino 4u
eliOOiplinaiJ Inicia.çio a oiCIIai~l c Cillnoi-aa JfQ.tiii'Dil
roõU:I.a.l4o noa ll:I.C!tll 12 1 191 26 o 27 do outubra 4o 1g62 •
prot~ovido ,P01o. c.ums elo r::c.
·
196'. Relator do tara. 1• OO·Oontrotl do C:I.Cnoia.a ·O 01 J:;nwa•
de Sld'ici8ncia" no XI Bnaontro -do. CJorda:wlural'l do• Oo,'l
'b'OII eo cunoio.l do llrlllil 4A »!.rotaria. Cl:o Ena1no !illO\m

1963 .. Uot.lbro 4o Conaolho Coor4onA4or 40'"'cUteo or4an1oo·4o lat:a '
iflt1a:.41\ Beoola. Jllloioml de Oilnoiua Ja1i'LtbUoa.• do-

,

r.D.o.:. no• MO• 4o 1!:163 a . 1961,.
1963 .. rJoubro Co· 1'Gob:lnatu do Coru~ultl!.ll (aa?r;o elo Qu!;t10ft) Ca·
·
c.A.n.:,s, 1' ~n. Diroto1•1A llo Brw1"" .:oo~io 4o n.e,c,
f.l.tl'nnto ao 'AnOft 4o 1963 o. lgf;l,,
196, • IIOC:14ll.Ulo polA 'D:lrgtor:Lc do B'naillo :SooWI4dzoio. 4o'll ·a C
(l'ort:uota. 345--t 4o 29/ll/6,)'p;'.l'a 1:ntar om a :va~·
. 4a · 4u lll.oeotio.· tm U,7.u.o, · ~o·doaloouaomo do bnnou-

ddrio 4o

1965 ..

intorior 4DCi,Uolo :ataa.o, ·

Dot~i~o ~la Portouoia. ·205 ·A do ~G/7/65 .~" euporvi

oino\.11' ao t:rllbllllion Llaa CLuouno Intona!voo ·do Jll'OSJQlO.Qào
onnd:L~to111 ••• oac.aoo lia out1o10no~, ,., J'GcuJI1Q4e
4a i'ilonatia., Oitlnoiu o Lotru 41!. u,r.z.::.s. nc. oidA-·
.:o elo Vit4t:la., Bat. elo Bopbito ~nto, ·om Jlllho tlc-1965,
.\ roto:ritla. Portnrt.1 ~ cm Di:.•atorin 'o lnauw :Socwwldrio
'" U(l:.c.
1967 - nol.i,1uM~, pol4 Dirot~Jrill ~O :11w1no :soounlãio do r:.n.c.
(r,:rcnr:la. 9·./i de 10/1/67) J~Qttl illfiLIOnion'.r o tunciommon
to r1tn Curlloa do l'rliP'U';.;ol1r, ;,o o ·o~l•lO, d... ,.uticillnoiA ...
l!l'<tl<U!viaoo poJA C,A,D.B',S. c~1 jo1nd1:ro l!o 1967 nt&G oicbC:~c l):l.uliat:l.a do 1'Q.Ubl.ltt!, cnr{I1JnA 1 nibcri:r5o Pruto 1 IJGU

,ar:

r"" u s. CAnoos.
Úo~fl)ro.4a coW.tul:io

:

-

r;uc elAborou oa ;;noo.:r~ do Qlol!N.ca
o Jc :Jiolo&tA parn o vur:101;,w.a:r wútiCA4o ele contra ao
l"::.lonoti.= o O:I.Cnc~a HW&n,n._4o._ U,;,n,J, (FUblioru:o no
!Jolot:s.ra na 7 !lu 17/2/72).
1!)72 ;. j)oa1cJ1.14o ~1~ aOtior 4r. u:,:n:J:· a~abl~U~A.~t&W.
do.'lli:utor ''JJro tolilporo•1 d.a. JPr.cuLdoldo""Jil ..Qüll'íii""!Üüvcrai
~~g. Portaric. nt 82 tlet 3/2/TJ!, publictltlo ~ Bolotim ni
G Al10 :'ZJ.V 10/2/72 P'Co10o
.
197,., ·'kai~LO!lo.cwgbzo honordi-io dn.l'UndllçGo:dc Buporto11 uns.vcrfji tboica dn GUO.Ul.llla:ra., donLlo S/7/74,
l97l.•

19'5 ... Contoronoilltu oobM o towt · ,, A p.1rn~:tn.:lirlado ao .:rrctao..
CIOl' o 2 rcn:Siraanto'd.o ~nntno ;, LrZOCI:toriiJ;, llll Inotitu.to elo
lttu~o~o do C:~t~pos, :at, do Jlin, llPI D(,t:u:WriJ l!o 1955.
19'7 - Contllronaiotu. aobro o toC'2. .~ lo !Jl'llpel'IIQfio c:.o ,ProtoaaCil'
aocllnll!rio do CitlnoillO · M l'r.lolollt\:ldo do Piloootio. de. u.
D, 11 l)l'Oforid:õ. r4 XX Rowú~o ltn\111l dA IJooiodD.Llo ::Jro.ai•
loir:J. 40 Protoaaoroo do C10nc1r.& on 12/7/57 rA Gur.nt.\1!

dOI t:ro.~tLlJloa I'CI\lillol!1ot'l n.·. III nowúi\o doa
aocoionlli.c. o Llon o:iont:u.:lrot~ d11 Ournoc puo11
noo l#lalla ~o SuticiCncin ro.1lir.:.~l.r.. cob· oa
t.J.mD!oioo dA Dirotorin ~o :i:na1no SocW~o'\dl'io 1\n il.n.o.
C:.o l2 n 17 elo 4oso~Jbro ~o 19"• .
19,5' .. Rol~:otor do tom " Contr:l.buiç.r:(l dr.. t:oco111 !', Cllcp:roonGo
o Utilita~o ela.1 :Doacobort.:.n Ciont:!tioaG11 oono nombro
a.t\ lio:Lc.;o.ç&o dA A.li.So ~ XIII Ccnturll:o"'Dill :lõ.\cioMl. do
Bdua:lçQo roo.lJ,std.:o M aia~:o t.o S:\.lV~dD1' 1 Eot, dA Bi.lhil\ 1
CM julho de 19,6,
19'B • Pri.Z't:icipQnto do Sil:lpdoio cobro ll anaino ll:.a CU~no1a1 KA
tur!Uc ,Pl'Ooovldo .POl.a aooçao 0.0 3, Pol\ll.o O.o l,ll,i,Q,C,duro\ntD c. RowUSo da. :Jcciollnclc I:ra.a11~:til'a. JXU'IP. o Pro ..
.:raaco 4a.o Clllnaic.a roA.liaAde. un a. l'Uul0 1 oA julho da

.19" .. Or:I.OI\te.dor
Ina~otoroa

c.:u~~:lo.toc

1950.

1961 • AprcaantA4cr do.tOfnl 11 O o:~ino daa li51loÕoa entro cl
4touo• pAZ"a. c. Bnooln S~:to~ia11 no lncantro de Protoa
•orca ao CiCnciaa, J':!uioa. Q Qia!W.an. ,pl'Qf.I\)Vido palA ..
CAirl:B llo limO, 0111 :23/9/61 1 çn GU4MbAZOc.,
1961 .. Al!rO!IOntAdcr do tOIIIO 1'UU Qt!todo ob~utivo pare. c anaino
da.n liSO.OÕCI q,u1Cii01lltl 1 M XIII ncwU.Ko tlnuAl dA Soci._2
dc.do !ll'O.ailoira pi'IZ'G o Proerot~lo clo.o· 010ncio.D 1 l'oll.l1ae
aa. ri.l a111udo do Poooo do Clol4a1 1 Dat, do IJ1n.'1.o aarc.u.,
4o 9. a. 1' da ju.lhj) c:a 1961.

ao r.mo, aa jiUiho do 1966. ·
·'
1966 ... fN'ti~i»MtO oos:IO Ot~or4oiW10l' alo CADIS do fi!D 1 da. XJU
Rca&.:Uão do Ina,potorco Boocio:W.o llet Bnoino ·Soaun:ldrio
ro::lic&~rlA 4o 27/6/Q6 a. l/7/66 nu QIIIUlQ.bara., tuncioallAodu acQa Q.:n'OIIontado:r doa 11aauntca 1 ouroa 4.0 6 go1oa Cll
me. do pUooofio; auraon 4a ua r.ICIJ acuQpi'WwiOnt:o de.
ativ14114o 1at1vr.1 rooab,Jlao Jllll'Ci:ll 11u•livraa ~ Mtar!
o.l, 41Jl4Ucc 1 C 'aado.atro d.Q ~Cf'Cill'lOl'CC•
1967'- Pcl'tiotPnnto do 11'\l.PII caordorAclor .'llo J:noontro do PJ'oto1
1oroa. do Ci"noio.u l'!aior.a c !IQ.t4lr:11o .. 21 ciolo - Qll!.:·
niat~. 1 pr')Qcvido ,po1o Do!)C1l'ta.;.ICinta do Ed.uo:1çlio t:l!& o
SU,Oriar =. llaatotf\1'111 do U~c:\~o' ...~ Cultlai'C. t\o Bet:D4o
.- d4 Gu.Q.n.lbl'\l'A1 orl 'J/10/6'(1 nor;t;n cidcclo.
1967 .. Dobl'ltê11tor 1 S'O!ll'OUO:Ítnndl'. t\'CIID:0 1·_·1!o teca 1' A fCIZ'MQio
·· ·
do protomr9foa 4o Citlnoiot~ :;nr: il uncino m!Silicl1 - no Si:!
· pdcic. 11crbl'c o llncino da• CilloJoiQo pt,,uan a Uol.61J101U1
cn. tltval tt6dio 1 rolllill14a nocntino 1 1 2• o 3 do junhO
ilo l9G7 no .lu4i;;6rio do Oo:walho l'Odor:J. do J:eluaa.ç!a
n"'b u pcatroo:!nio do_ gQCUIOo
1970 ·- Ilatlatcdor do to01 11 J. utili&~~QÜo ·cloa racurao1 o.tldiovi
· t~w:du no lloDiin4da de Cccwd.oD.Qtio-(31 ciclo)- OOCIIlli:
Clli.QF.o on Edu~~o 1 ruUi&aelo 1n 22/10 no Poruc do Cianoia.a a -cultura. cl:l u.7.R.J.)._.,
1974 .. t'artict,a.nta do XV consl-oauo·ll;tuilairo do Bduo:~.çio
/ulllioviaiMll, :reunido nc ciclr14C de Ria de Ja.noil'o do
21 ~ 26 do• jl&lbo· do . 1974 1 roDfcoanta.ndo o. PQc. do Bd,!!
OJ\QQC dA U,l',R,Jee(Pol't, nD lG ao 10/7/74, · publJ.CICI®
1!0- bclcti~:~ n131, -do ·Ol.oe. 74.
l97,., .. RonNiJui4vo1 pelo aJ&lulo nóauraoa 'Audiovhwúl c aua.
utill:aaçQo no B1111ino Bt~porior c li'Olcoaor do CUI'OO do
BnJJOcilllia.lQio 1obro rtotodoloa:ia. do J:r.aino JICI.l'A Dooon
toa 1J.n1V'Ol'aitd:rioa,· ~trooiJ~ado ,pclo•DIIU/tliC:: cn ccnd
mo co:a a. \Mt.l 1 de W1 a. ,;e M l914.
..

1965 • AOIIOGIIOl'•tlonioo da ~itatol'ill dO inMii:0·30CL:,nd~:io
do u.a.c. pu~~o aoordlnlOão de. c.A.D.2.~. llUI'Ilnta oc
anon 4a .196' • 1960,

•••
1958 .. Contoronoiato. Dobro o

to~ 1'Cu:aoa elo l'dri~ puoa prooo
tooooraa da C:I.Oncillo no onain:l aeo1~t'.rio, proferi® M
À.:a.n•. om 27/6/56.
.,
1960 -. Col\toronoiata. · aobro o ta~ ·n A fiOrCionaliC:rdo·llo·lD'oto•
aat11 ,PZ'Oforida. no·curao SGu.oar..ao ,ar~ I:clua=u' .PUtroci':.:
mdo pelo 2t Diatrito BduCO.oio~ tlo Il~:tp:lrtD.IIIOõito da
ltlua<~.çio Priao1r111 4a. Soorcrtc.rio. ~c:r.U 110 Bd~o~oo.çlio o Cul
turo. elo B1tGd.o l1ll GU&4'l:tba:ro. ao .4/8/GO:. ll/10/60.
1965 .. Aul11.IMua!Uiil. do Curao Intonaivo !lo Prapo.raQ.\io a.oa 3m
Dllli do Sllticill'nciD. M• Pl\Ou.ll1a40 do i'il0!10fia 1 C1Dnail\11••
c :IIC.tZ'/\11 ela. U.p,J,I.S 1 oc Vitl1r1n, lot, elo Jrap!rito'SCln
to.
-

-

".A ro~~~u.oão ~oo 3aoao• do

:JufidtiDCiG11 110 lftOOnti'O ilOfl Ili:OtOl'OI 40 J'Qclll.~da 'elA'
Jilottotlll promovUo pelA• Diriltorir. do Baoino Ooom.14ric

ox.o~I1Mdoraa JIIU'II. A reto..Uaa~o do ;~~a do out1aidno1A

:w

r:m,

19615 -A;noonont44or do. to•

6,1 ·.. Como J)laMj.v 1 exaau.ta.r wa axcuraiio cu vinita cem um&
tl.lZ'mc do,alWlOI da n!v•1 acal.U'IIl4r1o • .lirti:c - Raviata.
II'I:UUliiialloD Paclaa6~a&ll nt 4 jltJ.liO/CBCtltO III 1S50o
6,2 ..
.

v.~ a~ridnaia.

ao

na

vitoriooa !õO 04;.1;JO 4o óipor!aiçoa~o~cnto
~iat6r1o. Art111o-Rovintt\ Atu.Uidlldo rcu!:.,:daicoll
27 ~=~o,io/jw~o de 195-1-.

6:3 • Ao inDtAlo.çÕo1 ~Dt.Ltoriqia do ·labor~tdrio iol~·~u:!r.li.OA. /ir
ti(:O-Roviata Edu.ca.ção (pu.b11~çiio L\a. A.n.r.,) na ·~4 ju.':
nbo elo 1!i54.
G,4 .. A ~:~cuvaçiio .POlO trucant~o iniciQ no ot1nino rlw Qu!lolica.•
llrtiuo..nlviata. Zaoola Bea~uilld:L•iO. (~ublicucL'\ ~1·1 CoA•
n.a.s.) na 1, jiUlllc 4a 1957.
G,5 .. Objntivc~o do Ol"'ino da JI1Dd:ia :!l-1t~·roll no aurt10 cian..
tt1'ioo. •l,rtiao..acviot:l !oa~lr. Oacund.!'rio.(JlúU1ic11l.: pa1,:,.
C.A.D.loBo) nt 21 notaliio'1tt~ •\11 1~57,
ti,G ·• A ·uculotiKG.çlc no. aprondiaa~~~ dll. Qu!r.~iao:., /irtir.o..aovio
tA !ooolo. Sacw~ia (publ:l.cr.aa ~Jola. .. c.A.D.&:.s,) nl
dUIOT.Wl"O de lg51t
6.7 - Oclllo enaiw Cillncia.t: IIO.t\IZ'ain no n!vt~l :lili:laial1 ~nu..
Al ,S~Aru. crilntu.çoã:o don c;:~,llllillJltoc a \l:C.:Smou do ttuti.ciDn,
C:I.JJ. (ptlblioll.do _pelA c.A.:u.3.:J.' 01~ 19,7) I •
6.8 00 0~ Vitlita ele IIGtudOII ocma·:t~ntC da r.IOtiV.lÇirO 41l ~lll'On-•
. ·di&ll«tM• J.rtiso .. Raviata lrdiiOilQSo (!lUblioUiltl .poln ÍltDoBe)
nl 501 d1aol2bro do l$55~
:',
6.9 .. Alallla 4c Did4t1oa ,uro1.·1i~'Rtil!'IAC (put.-lionlll.n ,:o1u Co
,
11faio Novo Pl'ibur«< !lo. Jol.a.v.) orJ jano:l.ro do 1~"·
,.
6,10. • P~nojaiJcnto t c uD:1.no dan · CiOtloiilu I'Aturlloin. · /il'tilloRovi•to. Eaoola. Bt:und.dria(;~ubl:l.ollll:< l~ln c.t.. II.:e.s) no
4, IIIW'QO di 1958,
6.11 oo Colttt'itmiçtia da. Jla,alC. b 00~11A'C011l'IÃo (; ~tilbiQ~O dl\11
dODOObOZ'tDO aiontf~aaa, •.Arti!;Ooo n~v:l.ntA :oaola tiOOW1oo
Mtia pu.blioada. JJO!.a a.A.v.n.a., ne 7, tlu do1om~rn do
1950.

3·;

.

' J

...
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..
6.12 .. Roauraoa.tludiaviou.aJ.a a •~.a ltt:i.li:AQão -A' dCDIORDtru;io
'D:L44tioa,, ~poCUlJlo1• (:,IUbliCIII!ll DCliL #llol.ll4G41 !;aciOMl
4o Piloaotie~ dD. u.D. ow oo1'1VC/lio com A c.A.P.n.s.), 1950.
Ci.lJ .. o 1Aborat6rio o aua . uUliZAçio - ~oret:.r~ in4iv14uAio o

I

1!)57 - l':u'"õninto de turma. 110 1957• Jl ano llda•ioo do Cold'(íio
r.ullo c :lou.&o: 1 111.1 ,30.~,57,

trAb.l.lhoa de eqll1po. AJ10ot1lh:a•• (JIUblicA441tl 'ola ·ftLclll!!Ade llnoionaJ. do PilDaotio c!r. · u,o. 11111 aonvllnio ool:i a

1958 - P:Lr'Hlinto dA tur~~~~~o dt 19,8-3' odrio colo,sio.l 4o Cqll..
s:Lo Uollo c Sou.·, zoealil&lla c• 19 d1 ll.ozor.:wo do 1958,·
no Uinia·drio 44 JOzondu,
·
·
·

c.,,.l'.B .. s.), 1958, Noota 1.~10"til.ha oot4 tc~~bd~1 inalld.do
W.l.oa.Jiftulo oobro LttiVicl:l.d.oa llXil'C. olJi&O_o.
6.14 .. Ob~Citivoa do Dlllino da.o C1Dnt11.a.o t!A'htrol:I.D no cuno oo-

ouoiArio.

•

ao

:Plano~r.uaonto

1958 • ial'Un:Lllto·dO. ti.U'r.sc. 41 ·1950 40 Curr;o.To~cnioo lladl'oo:ro ..
tlll':l.r.4o &:11 I:acola t•anica. elo Coulrci.P·da P.a.v., "'""
liiiAIIn crJ lO do dotelllbrc a.a 1950.. me.

aaoino 4Ao CiDnoitla )'la.turlliu

pl.li\0 11>~ cuno, Co!l!tuloo do UQnual .. CIOIIIO. tUllli!W CiDnoiau ,,,o rtfvol a1Mt·i~1 ' .• (pU:,lio:u!.o JIGln C.A.li.B,s.),

1S5'.

.

.

.

6~15 .;.. /1 mioiEo ·do prol~t~oor~
OP roquuuitoe oopoo!ticoa tio jlZ'Q.:'ocoo: ·ctoc~t!rio.

19'8 - tvan:Lntc .ao. tur~ do 19,8•• •• tlrie l:l.nui&l. do Cold'eio 4r; Apl:l.oõlçiio 1 Gil ""o• do J'iloeoti& " Un1VIIl'01\l.l4o:clo o:ranil, 1111 22 \So'4t~aol.ihrc do lÇ58.

.

Q:J.,!-:;U].gC all livro .llf/OÇÕOfo t1o:Did:t1oil Gc:ruJ. O CCI\':1
:.oln c,J.. li,I:,:I~), 1958,

195~ ·.. P:lr:;ninto-;d~t. tuna.·dc 1959-JD t~iSrio coloailll."4a Oold~o ::ollo c :lo\&IA, Cr:t•lll 4o 4oll0mb:ro 1 no tll&dit6rio do
Liinintd'rio llA }';':;c:ld::;,
:

·~r.;.ulõltae.· (pu.b1:1.CQII:~

6,16 .. Curnoa c1o te'riRn para: profaoaorall li.c.·'Citnciua, ~rtiso,.. neVil.ltU Wo~uc:u;üo (Ji!:l:lliCõl411 poJ....., 11.:.::,) .na 62.- 48 trilila•tre

I

1961 -· Pn:r~:uftt~ ·~~o·~-·ror~~·n-10~ llo. c~oo TdoniaO d~ so~ci~ .
ria4o, do. 111col.ol ~i!cl11ca.c:o co:!lroio ela ;p,a.v,, om 21

elo 10,0,
·6,17;..: ob~c:ti,•at~ 4~.. a~~iuo 4:-a cier.a~t~' IiD.tu:oc.ifl na Curao coo~
.~~.ria_.

· ftC! 4oac=ro llD 1~1, J!I!C,

.. · : · · .
·
.
do or.nino ®~ C:I.Gtlciaa i;atl.:rO.:I.Ps FlQJ'IO de

Pliii'ICI~r.u.lonto

QLC"&o, rlanodt Unid~tlo:. o

Pk.no

J~

1963 ..

Aul.:lu,

' 1964 .. rr:ra.ninto do. turm do 1gG4 ·ao Cu:rao T11onico 4o• Sucre ..
tr.dc4o M,BIICOlol ':6onic' de Ccx.l4roio c1lll',G,V, 1 OD 5
ele jo:.nr.~ir~ da .1~5, Imc:•

tLtncioMl p.:~r~ r.!,l•unlizct:cm t!r:a CiOno:I.IUI l!,
cr.1 n!vol tsinclllial, · ,\rtiae~- Rcvilit:.i l:çcoll: soour.-.
a:fr:l.o (uublica~ pol.J Cofl.llo:Co~-L nl g :su jWiho ele 195!1.
... Qor.,o.l\o~IOnltrtU' o;;purimcntrtlmol\tt1 t:1 Lu:l..du rrouat, ~rt,! .,
ao- ::uvurta Bacela. soouli.lfrin (ltLtl:lioolG.·l pul.L C.A.n.n.s,)
nll lO, r.otomllro de ·195tl.
·
Ur;~."L tcSc:u~

t~.tra:l.c;

6~19

1960 -ll:lrr.ninto cSA;turrJ-1·do lg60·do ·curno Tdcnioo·4c !Iocr•.;.
tari:ldo 1 &'.a iaoolr. 'l'lfcn:io.l llo Codrcio.II.O. PoG 1Ve 1 OD
:~ C>t 41l&QUbro 4~ 196:!, lt:C,

C:I.OnCit~a lfO.tiU'Iin no cu:ao PO
.:
do ena:l.no d:a C:l.dnci~U~ i!o.~tu:.:~oial Plllnoc
do curco, de unidA4oa o ·au nl.:lau,
ca,:t!tUlca ao =o:.tõll.l.ll. 1' cana ~IUiirmr CiOiloia.n.lll.l ntvo1
,:;il':ô•l'li.ll'' (toadittl~o pal:~o C,A.D.::,:;~,), lSGO,
6~21 .. O P='";l2'11111A ae Qu!mioa Pnr~ a 1~ a4ric dO curao Cicl1t!
tiao, Arti:~o- Rav:I.Ptil: Baooln !ioct.mGtri:~. (VU.Llicncltl ii
lll C,li.:I.E.S.) nR 13, ~wtho tto 1S60.
.
6,22 .. noau:r.oa. a.udiovillu..ui;.l 1 _ aau !U'O~o, ut111r.11çii'o o acmao••vttiic,
·
Laboru.t6rioua a~m orC~~nirl:lQiio, tu.naioMatmto o conear..

6,20 .. Objctivoa de nnaina ·claR
.Cillldlf:'iOo

1!)53 - Pnr"ilinto '1:1 J: c.d'rio colur.;.iul elo Col6'e;io nuuo o Se!
:m, on 17 do aozcnb:'o elu 195), HCC.

...

1

Plnno~ollllanto

\lo 1963 Cu curco Td'onico do Sacrct~~.
Bcc"J.Q :::"c.t1.c.:~ c!a cr.nd':rn·:,- t~n 2 .da ;)AlX!iro

:r1aC:o1 1\11
t~o 1SS4, :me.

~~.•!tuloa 4o Qt::itun1· ucor:10· Ol~illlr• Citfr.c:I.AD na nível~;,
r;.o::i41!1 ) publ:I.Clld.o voln C.A,D,I:.a., 19,9•

6,10 ..

1953 .. PIU'c.nint" doa di»].oc.'\nl!oa do l95J ·elo Cole'aio- ao Apllc.õq~c.~ pr.c, !1Uo1on.'11. elo ruocotia., di:1 22_ 4c 4cccrabro de 1953, n1 Pila. do mocc:tillo
1970 ..

Mo

tlc 3ocrotn:in.4o do 1970, 4.":. :r11colA
do Col'.llroio a.:~ ~.a. v., og ]0,12.1970, Jma.

F~trono 1\."1. tW'~

T~o•Uoa

nio ati JOU'IUiro, .C,:!CCtO dC 1(;17,;

.

,.liçüo, tiS enio& dl111 ·4II:IOMt:ro.tzõc~· e a:;z,odGna:l.ao, ·
·1.\.,CHit:l.l.ta:l (pllblicad.GII Jioll\ :Ooull11l41 41 C1lnoi111 Joo..
nGm:I.CACI aa, UllivoraicWlo ela ll:I.M-11 GO:UI)'
1961.

6~23 '

o•

lJQ
O:ltl

tiSoni.OA objctiva Pu-a o onDiilo 4IUI Úaaoõ•a

entrO

0&1 ltCIIOI, .'

·,

·

~tr~llO.\IA·tlll'wn

!:._.f.l/:t·.,' ...

f•"J:"

rnoP:. DR:·ALB:mf.wumor' •

q~
'·•·

/irtico .. RoViltA .CultUII (gut!Uca4a ,Ptlo lo8o3,C,C,)

Vlol1WIII m, nl l,. e ~~ 4c lg62,,
6,24 .. o .utico d.;, 11:am anterior !oi rDl\UbliCDd.o ,olA rono ..
-.
te:. CIU'l':I.Oul\lom (JI~bl:I.OIIda fiOlA FW'IdG.çio Cotdlio Vo.r4W1)
.c.no u, nc, 41 21 •ngoatro 1111 1963.
6,25 - C.'\Clorno n.s:c. 4c Q\d:JIIic11 rJinc~rAl, 11 edição, ao 50~590
o:oa1ll1U'Ot'1 (unaotoldl\), PublicAçÃo 4a P~ç~o 114cialllll
4c .r;r,.,tÇ,~f.J...M Bnoino (n:!Ate) elo DCpllrtM.IOnto ll&aio•
ta~1'Jtfb ,~'f!~'b illlprG,OO rtolll comp~ Ullhol'lii4Cntoa d.O

,
6,26 - Co.4erno.ff,J,C, da Qv.tcâall OraSN.co., 1:1 ocU.çia, Publica•
s.Pt~;ulo, ·~965,

-

n.a.c.

c:lo !,IOla. PwltaçÃo tlacional 40 .l$.ltarial :CualAr do
O il<l;ll'OIIIO polA CCIIIp, l:lalhOl'UIIIllltOn 40 9, r.:~oulo, CoQ.utoria ooroa Vi tor flÓtriOil, -1969. . .
, ,
6.27· .... o. andioYia~a no· o,uinc .a M n.pronlli.a«<m• Artiso•
Huvbt:l Currioul~~~:~. Out/Du, 1!:170 1 vcl. g, n•· 4,
6.2B - o qun4z.~ 40 si~·f rn1a.' IJtW~Çi:o oc:o~~tc.- o acu~ õlocoed•;cSrioo, Artt=e.. Hoviotll. C~&rricuJ.w:& • Abril/Junho, l9To!,
vcl.•. U 1 n1 2,

'

6•29-ca:II.UC1ío)ll016aioo .PIU'Il 01, c=dt~l':~~ J.:,tt.C, • Qu.flllioll. !fj,~
rQ]. o Qu.!l4io!2. DraAnica. COIUtta:ri~ 001'1 Viat:Ol' N6triOO.o
No Prelo,
· ·
6,30 .. Clillo:rno u:z.o. 4c Qu!iili~ llin~nl, 2• ocligão, elo 100.000
oxor.a~cD 1

rubl1oa4a pcl:.l WMI.= 4o M.:c.c., l'ubliOG4o

•• 1973.

1~6

• DIPLOIIA D( HlltiTO, .ltllltldo

pei1_.C~I'I ~~~~l~t~~l d~ ~

Ctrlol

(~.

dt

Sio r1ulol Plll r•1ll11çio o pl1nttj11111nto 1 cono Coorrten"dol' di C"DES
dos Cur101 d• rr•rtr•çio 10. r...-t de Suflclindo, "tio C11rlot 0 21t d1
J•nelro ele !!(li,
'
1"7 • OIPLC»>A D! MlltiTO tmltldo poli r.i1111rl llunlciJIII dÕ Sio C1rlo1 (r., ... de
. Sio Poulo) pelo r•lllzliçiQ' o ~lllnlljll'lllnto, COIID C:oordeMitor d~ CAI'ES
dÓ1 Cui'IOI_dl Proporoçio 1101 rJWnet de' ~flcliincln, Jio r'lrlot, 2) d•

J•nolro di '"'·
l"lt ~ TTTIILO Dl "DF~!U!ItiT,

o0 fSTAan nl\ !ltiiVL\I.'IIAN 1, r01ol11ç~· nf 21S~ do
1:171t, lndlc1çio do ~eputc!b ll11m~t LIN, 1\•cobldll um 27 de fl'•r;rolro d•
1'71t,,no IIUd\tÕrlo dft bcola i~oclcn.,l' dlt CISMc:l~•.linc.chtl.clll t111 '11!
doçio : IG~ • CD,
,

1~71t • TTTULO Dl 1'iiEKIAO llOUORf.RID" conter/do pa/11 Folloroç~ de Flponos U1tl
;;r:i'tiirlol dll nLHinllttlrll, COftl
01!1 1 ~.t16,07,71t, r.~,
-

o"'

7 • DUTllO~ ~tt!JXO.!!

1948 .. t~l.l.ninto cl11 turUII\ de _l$4iJ.. Jl 36rio coloa:l.al. !lo Col6•
aio t!OUO o Sour.u., OQ 14 do, a~ao,'lbro elo 1!)40.

1948 .. PIU'r;:.ninto da turn'~ 4o 194C.. 4C 111\0
l!'l'l:nco !lrllailoiro

~~·

«in.:~.oiâ 1~0

Lioou

1949 • l'Al'D.nintc dA tU:Lllt elo 1949•· 4; alriO l!iMrdn1 llo Cold'..
aio UoUo a ,:lou~o~o, cm 16.12,194g,
1949 - Pt\rô!.n:l.nto dA turmA ele 1~49• JR 11.110 cldaaioo·do Cold'IJic
do A!llioaçio llll PnoulllUI\0 0.11 ruoootin dO U.D.

1,75 • TfTULv DE ''SdCIII MOI!OAI:IUQ11 tl<1 1\ltoelaçiio do /1111tronlo'l do ht11do
do Jenolro (AICI\J), I'OCibldo 11 2,,11,75,

lkt

IUo
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L..S~~lS~~~~-~l!~~-~2-~~~~~!!~~-~~!~!..~!~~!.J

O SR. I'RESIUENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Vasconcelos Torres,
.

m5 • lllfll! ~etodoiÓglco p.tlrt 01 Ctdernol II(Co llufMICit tllnornl ·e Qu'fiiiiCI
tlrgiinlcft.Ca••utorla U1111 VIctor llÕcrlclto rEllo\ltE/IIEC' • 11 •. Ediçio •
SO.ODD •lltlllpl1re1 (I'Z plglnlll)o Jailclro de 1!'75.
,

DRIEIITIIÇo~D l'ltDFIUID'~"'L '1111'0 Cont•rcnciUII "1tA
GISTlRID COIIO PRO"SS~~ "• 0111 I& de IOCGIIIbi'O dr. 1,5, no (ofieloHllltlr do r.ro de Jentlro.

''1S • PAIIIEIAA SCI\'\If,"' DC

COHISSIJI!S I! DfSIGI!I\CliES

1,5 • Ela! to DELtGf!DO ELI:ITOR junto'ao Centro do Fllo~a;l,.. o CllinCI,. tiufM ..

n.:tl fNII'It uiOIIGI' tltul.~.r e euplonto de reprCir,ntonle do Prof~ltol' 1\d •
Junto no l:on1olho do Coordonaçio do c.r.r..H_.tm Olt.IZ.75.

ln'6 • l'lrtlc:IPIA11 d.. tlell . . . . tobre o tMU 11 lnHrçio h CdiiCI~ di Mil•
11111 Mil AtlvldHel Unlnr~lllrl11 11 lev.,. 1 efello • Centro di Trel,_,•
10 • ft.1quhn do ttnDRIIl, • 26,0].7&.
'"'' • llepr..entanle do K~gnfflco 1\ellor 41 llftlnnldlldt , ....,., do IJio • .lll'lllro
no I SP.:tntfi'JIIIol DE llf1'EGMÇIID SISTEK\S GE EltSit'O/CIIfiiiii'WII: DO ISTMMI DO 1110
DE .t.~:!Eino. r••llrtdo 4• U • ZS.de Jufthct·M ,,.,; 11111 Secret•rlli • ht•·
do di Educ1çio 1 Cultu,. • SII:C/IUo no c....,, 41 l!nlnl'llfldll do btllkt 4o
IUo clu Jtrtalro.
COM!Ss81S ! OCSICit/\SkS

1,, •O"IIIIRdO pthl Portll'fl nf 216 d1 " do 11111'11 de 1!176 fo Klgnfflco Kohor

do U,RJ, ~r~, na qual hl~• d• Chlt• !to n..,.rc-nto 41 Dldltlct d• r~eul
dtdo elo r·!11ct;io, NIIPIIftMr pel• l)lrl~o do c'ollgl~ d1 .~.-IIC"Çio,(l'ullllci
do no llolul111 1 \lol. 21, nt 17, 111 2Z.Dit.76).c.0rceu d• 25.~.76 • 21.,.16~

"1' •VOTO

IIC'L~UVnl\, pro,oUo p1l1 Con11lhllre LIIM IW!ri:~~II.So d11 Sllw1, 114 ·
•euiio tlc Z~,n~.76, do Con1elho de Enlln11 d• r.rlldiiiiSMt, pel1 1llcllncll 1
dll1,1ce;io COlO \llc•-lllrecor d1 r~~euld11de d1 EduusMI (1:»2/1'7(.), 1111lllldo
pel~ SUb-nr.llcre de En1lno d1 Gredu~ e Corro nlteenCio l'roceuo'nt I... Z/
7G, do J.os.7G.

19J6 .. ttoo.odo 11!11' M !aceli!ICII o ;,.)lnnce f1 1\ipia.IIU, fllll~t P'Drtlrl• nt
)0:1/7' , Dlrttor d1 rMulrlade fe !d~~e.çio "dll 11.nhlnldM• rllhrll do filo
de J•n~lro, Mndnlo de' (qu,.cro) 111101, 1111 12 d1 ""la~~ '"'· l'ultllcndG
110 O.D, rio 1) do 111110 d1 1'76,

"7l • KEIIfLLHA :IE MD'1U: 1 do lO 111101 dG 'undtçio llltÜIIo V11rou

l!t7) • DOT~I) !lt 0UAr1 1 di ZO

IACII

di ,UndiiÇio llelillln Vl!rfiU

'

.

.

'

.

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o 'seguinte discurso. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente,
Srs, Senadores:
Hú alguns anos cu estav'\ na então .chimada provlncia
ultrumurinu portuguesa de Angola, quando tomei conhecimento de
. que um negócio cntabulado.com a indústria automobillstica brasileiro'; mais especificamente, a Toyota, tinhu sido suspenso pela matriz
japoneso, c que os jccps produzidos pela empresa nipónica nilo
podiam ser uquelcs rabricudos ou montados no Brasil. Estarreci-me,
anotei mais esse episódio na coleção que já mantinha a respeito das
distorções du S..l-dlsant indústria ·automobillstica brasileira.· Dei
conhecimento, a quem de direito, e vim a saber que,. realmente, a·
decisão era irrcvogúvcl.
·
. .
.
·
Cito o ruto'porque ele.agora se repetiu.rclativamcnte à empresa
Volkswugen sediada em Silo Puulo c com matriz na'Aicmaillía,' Um.
pedido de compra da República da Argélia rora ·interceptado por.
uquclcs que, na Alemanha; detém o control~.acionário dessa multinu-,
cionul.
, · ·
·
.Mitis uma vez me choquei, eu, que tenho, repetidas vezes,
trutudo do assunto aqui, e sem querer razcr promoção comercial,
pois estou às vésperas, afinal, dÓ lançamento de um livro intitulado
"Automóveis de. Ourq paru um Povo Descalço", cuja capa, feita pelo
desenhista fidimo, da Seçilo de Artes Gráncas do Senado, justa· ~
mente representa um Volkswagen de puro e, ao i~vés dos pneus, teni
os pés dcsculços, querendo, com isso, demonstrar·. ci ·alto preço dos
veículos nucionais, ·Mas, apesar dos pesares,. essa. empresu tem, de
certo modo, um lado positivo no Pais: com a aplicação de mão-deobra e da assistência social- sou obrigado a reconhecer:.... tem rei to
ulguma coisa,
· ·
· Essu empresa, Sr. Presidente, agiu totalmente errado c
imputriutjcumcnte, no meu modo de entender. ~Lavro o meu muis
veemente protesto contra essa atitude,.
, ·Ao ter conhecimento dessa noticia através de·farta inrormaçiio
divulgadú ,na Imprensa de hoje, e que ruce .à rcaç-:io do Brasil,
principalmente, da opinião pública, porque essas multinacionais
operam, de certo modo, com controle de opinião, todo mundo se
revoltou .. Que indústria automobilística brasileira é essa, que é
controlada como se rosse uma marionete, por aqueles simpáticos
ulemãcs'!

· Sr.. !'residente esses dirigentes 'silo alemães .·de nascimento mas,
cm mutí:riu de capital, silo inteiramente apâtridas, como são. os
outros que, entrando num sctor dessa natureza, querem apenas
multiplicur os lucros sem pelo menos dar aquela curaria a muitos de
·nós, que acreditávamos ser essa indústria realmente nacional. ·
·
·Agora, vem a noticia que quero comen'tar rapidamente. Fui
informudo de que a motriz alemii concordou que uma parte dos
veículos pura u Argéliu seja rornccida pelo Brasil e a outra, por eles,
Oru, Sr. Presidente, isto i: lustimável, isto é inuceitâvel, porque se já
rorneccmos u essas empresas aquilo que perquiri' doidamente,
proeurundo ruçur. procurundo escarafunchar, qual o valor dos
royaltics - nilo só o que u empresa Volkswàgen, mas, também, as
outrus que uqui operum no Pais- enviados pura suas motrizes ·e
vinhu invuriuvelmentc uquelu resposta de que isso é um segredo que
nuo pode ser devussudo. l'vfas o rato 1: que de cada veiculo produzido
aqui no Brasil, com 99%, e cm alguns casos com 100% de material
vcrdc·umurelo, cudu . veiculo paga· uma . determinada taxa à
Alcmunhu, uos Estudos Unidos ou uo Japão, cnnm, aos pulses que
têm cssus c1nprcsus multinucionuis sediados originuriumente em uma
dcssus cu pitais ou cm uma dessas cidades, como Detroit ou outras,
fuzcndo com que o povo brasileiro seja sucrincado no preço' do
veiculo que í: rculmente proibitivo e cm umu ascensão, em umu
aspirul que ninguém sabe muis OIÍde Vai parar e com uma chuntugem
- chantugcm, ruço questuo de repetir - pois agora, quando
algumas dessas empresas vende o veiculo, os seus revendedores

-177obrigam que se compre tambl:m:cercu de 4 a S mil cruzeiros de um que tem de ser solucionado sem tardança,' que diz respeito à
exigência i:Je opçilo pelo Fundo de Garantia do Tempo 'de Serviço,
acessórios. Já não é mais aquele chamado veicltlo standard. Isto sem
como condição de pronto enquadramento no Plano de Classificação
fulur nas oficinas autorizadas.
Hú talvez, nu :dircção ·brasileira da Volkswagen, muita gente de Cargos'· de Autarquias, principalmente aquilo que tanto está me
preocupando, que é o anunciado. afastamento. de quase·. 20 ;mil
simpúticu, inclusive, ·o representante aqui, em Bruslliu, que 1:- um
homem bom, o Dr. Carlos Alberto. Ele presta sempre informações, servidores estatutários, que recusaram a optar pela CLT c a· relação
mus. tem· suas funções limitadas porque chega"uté .um ·determinado de pedido de··opção pelo regime trabalhista,' um uno ·Õpós
· ·
· ~~ ~, • '·''· : ,., · ,,, -· "
ponto, quando não pode fazer com que os roblnets'dcssus empresas, munifcstudu'opção.
Outro· problema importante, Sr. Presidente, é o referente à
no casou Volkswugen, aceitem argumentações ou reclames;
· Acho que o assunto está a exigir· medida enérgica por parte dos dupla uposcntudoriu de funcionários; o pagamento de qUinqUénio no
·Ministérios da'Fuzehda e da Indústria e do Coml:rcio. Será que ·pessoal du CLT e.u exigência ·da realização desse processo scletivo,
apenas porque é feito no· Brasil (: brasileiro? ·E a 'gente tem essa como pesquisa pura a inclusão no Plano, dos funcionãrios que opta·
satisfação; Mus nu hora cm que podemos capitalizar alguns recursos rem pelo regime du CLT.
E, condicionalmente, há' um 'assunto que também estâ me
para aliviar nossa balança de pagamentos, esses vclculos têm que ser
deixando inquieto, que é o dOS' professores da Rede Ferroviária Fe·
futurados nu Alemanha? Nilo sei •.
Houve uín 'Presidente da ;Volkswugcn. do. Bnisil' -· qún conheci deritl S.A:, que oportunamente cxàminarei aqui desta'tribuna.•Mas;
-o Sr. Shultz Wcng, Sabe V,. Ex• que mexi muito com esse assunto nesse ponto, 'considero-in'criver·qui:, numa hora importante para a
e ainda mexo. De quando cm vez, a ele volto, Esse cidadão, jú educuçãobrasileira; u Rede tenha deliberado fechar escolas do I• e·2•
falecido, procurou-me uma vez, ·Pelo prestigio que ele tinha junto à gruus utí: então por elu .mantidas, marginalizando ô' professor c
empresa, nu suu .terra natal, dizia-me as coisas, Ma_s agora tudo rstú <Jeixundo ao abandono milhares de filhos dé'runcionãrios,'- ''
diferente. Então, por que esses diretorcs vêm uqu(u Braslliu, vão ao
Sr. Presidente;' Srs::Scnadorcs;· nâcjuelà 1 ocasião;' ri'o' Sindicato,
Presidente G~isel,' anunciam uma série de coisas, mas na hora do assumi o compromisso de tratar o assunto aqui, nó Senado Federal,
dinheiro, nu hora de se transformar o suor, do trabalhador brasileiro, c que, inequivocamente, no momento,-há um bom diãlogo entre a
dos. engenheiros automobilfsticos em dólar, só eles querem? Sr. direção da Rede e os funcionários, Portanto, espero que esse assunto
Presidente, permita-me .a,, glria, _que. fominhas _.silo esses, não tenha maior desdobramento c possa ser cquacronado c resolvido.
germânicos insaciáveis que, inclusive, éu não sei se avanço no concti• com aquela compreensão que é a norma ditada, pelo Presidente
Gcisel, ao pretender realizar uma politica capaz de obter a paz social,
to, mas penso assim, ferem a nossa soberania! ·
·
E; por não aceitar esse descalabro quero erguer a. minha voz, reconhecendo os direitos da classe trabalhadora.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
numa atitude formal de protesto contra essa atitude indigna, incorre·
ta, indecente, inoportuna e intempestiva,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala.. Voltur_ei ·ao assunto ,breve, relativamente à segurança dos vra uo nobre Senador Dinurte Mariz. (Pausa.)
veículos nacionais. Reuni uma série de elementos e, sem quererfazer
S. Ex• não está presente.·· .
CPJ, porque cssujú foi feita na Câmara dos Deputados, c também no
Não há mais oradores inscritos,
Senado Federal por minha iniciativa,· alguma coisa se póde apurar,
Nada mais havendo que tratar, designo pura a sessão ordinária ·
mas, é um-mistério, é indcvassâvcl de certo modo, Esse, agora, ,vem de amanhã ri seguinte ·
a furo c é tão chocante, Sr. Presidente, tão deprimente que ·fui
obrigado a, neste final de sessão, erguer-me c ocupar a atenção de
ORDEM DO DIA
V, Ex• c· dos meus pares para•deixar. bem claro que tudo o que
-1ocorreu deve servir' como umá âdvertência c um chamamento à
razão pura que· compreendamos a nocividade de certas empresas
Votação, em turno único, do Requerimento n• 329, de 1976, do
que, sob o nome de Volkswagen do Brasil S.A., pode ser S. A., pode Sr. Senador Muuro.Benevides, solicitando' a transcrição, nos Anúis
·ser Volkswugen, mus, nilo é do Brasil, infelizmente.
do Senado Federal, do editorial do jornal Tribuna. do Ceará, sob o
Outro assunto, que me, traz à tribuna, Sr. Presidente, neste titulo "Energia Gratuita para Irrigação"
·
momento, é hipotecar, cm primeiro lugar, o meu integral apoio à
-2..,;;
campunhu.deOugradu, no âmbito sindical, pela categoria profissional
dos marítimos, A classe está empolgada e confiante no sentido de
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 330, de 1976, do
unir todas tis forças possiveis, u fim de assegurar a aposentadoria Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anuis
especial uos 25 unos de trabalho.
do Senado Federal, do pronunciamento do Presidente do Senado
O Ministro Nascimento e Silva, da Previdência c Assistência So- Federal, Senador Magalhães Pinto, no Instituto dos Advogados do
ciul, já foi cientificado sobre esse propósito, eu S. Ex• dirijo veemen· Brasil, cm 8 de julho de 1976;
te apelo pura que examine essa justa pretensão, inscrevendo mais
-3'-umu conquista sociul pura os trabalhadores do mar.
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 337, de 1976,
O Presidente do .SindicatO· dos Motoristas e Condutores da
Murinhu Mercunte, Sr. Francisco Mariz, tem desenvolvido ingentes do Sr, Senador Cuttete Pinheiro, solicitando a transcrição, nos Anais
esforços em favor du classe que lidera, e um dos pontos importantes "do ScnudÓ Federal,. do Aviso do Sr; Ministro do Interior, Mauricio
da suu lutu, i: fazer com que o INPS considere como mnritimos, os Rangei Reis, sobre programas c projetas relevantes cm execução pela
SUDAM.
muritimos empregados nu Companhia Siderúrgica Nacional,
A grande utuaçiio desse dirigente sindical está a prenunciar que
-'-4u butulhu seja vitoriosa, inclusive, com uma definição rigorosa, do
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Crlmara n• 75,
que seju maritimo, o que não í: dificil, desde que, o Presidente do
de 1975 (n• 45-B/75, nu origem), que renumeru e acrescenta parágraINPS, Sr. Reinhold Stephunes, que é um homem inteligente e capuz, fos uo urt. 670 du Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
dialogue com essa luboriosu categoria profissional.
pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de muio de 1943, tendo
Em segundo lugur, Sr. Presidente, quero registrar que, nu
PARECERES FAVORÂVEIS, sob n•s 151 e 152, de 1976, dus
.emanu pussadu, estive presente às comemorações do I59 aniversário
de fundnçilo du Sociedade dos Funcionários du Central do Brasil, Comissões:
- de Legislação Social; c
oportunidade cm que manifestei u minha confiança· c fé, sobre
- de Finanças,
ussuntos relutivos uos interesses do pessoal d,u Rede 'e entre estes, hã

-178-7"-5Discussilo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do .Senado
n• 65, de 19.74 ..dn Sr. Senudor Nelson Carneiro, que altera o. urtigo
· Discussuo, em . primeiro. turno (apreciuçüo preliminar da
s• duLei n•.·3.807, de 26 de agosto de.l960, e dá.outrusprovidên· juridicidadc, nosolermos. do art;·296 do Regimento. interno), do
cius. tendo.
.
.- . .
· ..
. . . .
. Projeto de. Lei .do .Senudo .n• 561 de' 19767do-Sr:.Senador Paulo
PARECERES. sob n•s 419 c420, de.l976, das.Comissõcs:
<!ru.~rru, que criu o.Pitino de EducaçüoMusiéui.Popular:~e-dúcoutras
· - de Constituição c Justiço, contrilrio, com voto vencido dos
providêncius, tendo . . .
. . . .
··
··
Srs, Scnudores Muttos Leão, Carlos Lindcmberg c JoséSarncy; c
.PARECER, sob n•462, de 1976,.da Comissão:
-de Leglsloçilo Social, favorúvcluo projeto, com v.oto vencido,
·. -de Constiluiçilo ~Justiça, pela injuridicidadc•. com voto"venci·
do dos Srs, Senadores Ott~ Lchmann e :Leitc.ChtLv.cs .c .voto· vencido,
cm separado, do Sr. Senador Domicio.Gondim.
cm scpurudo, do Sr. Senador Dirceu Cardoso.·
, '·
. :·•,'
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, Discussr10, ·•m ·primeiro turno . (apreciação preliminar da
O SR •. PRESIDENTE (Wilson. Gonçulves) -:- Estlt,enccrruda. a
juridicidadc, nos termos do urt.· 296 do Regimento Interno), do Pro•. ,
·
...... · · · ·' ~ . , ·
jeto de Lei do Senado n• 54,.de J976,,do Sr. Senador Orestes Quí:r, - Scssilo, ·
cin, que ncresccntu parilgrafo ao art, S• da .Lei n• •5.890, de 8 de
.'''
junho dc.l973, tendo
. .. · ,, , ..
.,' '
. PARECER,sobn•.463,dc 1976,dnCollltssào:
(Uvama-sea Sessiioàs 17 horas e25 minutos.}
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidt~de .
'

•

• ';:.._

~'.

{

.

......

.:
.. ··. ·:
...
·~

\

',

'

'·

•

•

-· . . .

•

J

•• , •

..

'

.

.<I

'J,

•

~

1

I

i,

'

.", •

'.

·:

.

I

''

)

..

·.121• Sessão da l•·Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
.
.emll de agosto de'1976
·..
' ~''

' .'

''

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGÁLHÃES PINTO EWILSO~ GONÇALl'ES •
I

'

, ,

.

.

.

,,,

'

•

;

'

.

·•

,

'

. .'·
,I

,·,
.

'.•

'.I'

'·

.!

·'

·:·,

·.···

.

'

''

. As. 14 h~r~s 30 minutos; achâm~~e presentes os Srs.Semidores:
Art, 2~ Terào as empresas 'mencionadas. no artigo anterior· o.
. · Adalberto Sena ..:. Altevir Léal ·_; Evandro Carreirá ..:. ·Jose pruzo de 180 (cento e oitenta) dias da vigência dcstalei para o cum~·
·':
·. · · ·
_. .
Lindoso-'- Cattete Pinheiro- 'Renàto .Franco·....: Alexandre Cosia, primento de.suas disposições.
- Henrique de La Rocque- Helvldio .Nunes - Petrônio PÓrteUa ...- ·-•Krt. 3~ :O não cumprimento do disposto nesta lei sujeita a cm~
presa. infratora às seguintes· penalidades:
-Mauro Benevides...:. Virgflio· Távora~ Agenor Mariâ - Dinarte
I ...;.multa equivalente a 100 (cem) vezes o maior valor de rcfcMariz-'- Augusto Franco - Lourival. Baptistã'....: Heitor Dias_rénciu vigente no Pais; . .
·
. .
Ruy Santos~ Dirceu Caidosô- João CalmÓn ~ AmariiJPeixoto
11- cancelamento· da concessão do serviço sc,'após o prazo de·
":=-Roberto Saturnfno - Vasconcelos Torres ....: Dariton Jóbim 90 (noventa) dias du p-rimeira sanção, persistir o não-cumprimento
Nelson ,Carneiro - .. Gustávo Capanema - Magalhães Pinto du~.·
·
·
Orestes Quércia- Otto .Lehmann- Benediio Ferreira- Saldanha
Art:
4!
Ao
Conselho
Nacional
de
Petróleo,.
po~
seu·
órgão
Derzi....:
. .Accioly Filho- Evelúsio Vieira_;,; Otair
. . Becker-\ Daniel -.competente, cabe liscalizar o cumprimento desta lei impor as pcnaKrieger.
. .
. . . . .
. .
, . . .
Jidudes u que se refere artigo anicrior.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Alista de presença
... Art ..·S• ·Esta Lei'entrarã em 'vigor na'data de sua publicação,
acusa o comparecim-ento de 35 Srs. Senadorês. Havendo número
revogudus as disposições cm contr:liio.
· ·
·
'.
.
regimental,' decluro·abcrta a sessão: · •
· '·::::;__.
, 'LEGISLAÇÃOPERTINENTE
· O Sr. I•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
LEI N• 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953
~lido o seguint~
•• ()ispõe sobre politica nacional do petróleo e define ••
'U1ribuições do Conselho Nacional do Petróleo, Institui a S<icle-.
EXPEDIENTE
dudc)ior,,\çõcs l'etriÍico Brasileiro Socledide Anônima, e d~
. outrus provlaênclas. · .
·
.
·

c

e

,•

o

a.

OFI CIOS

••• ; ~ ,·, ••• ,·, ••••••• ,;-.....,_,', .... ~;; .·.; ••• ·••• ;·,o ••• ;··.·,·, •• ,· •• ,·, ••

CAPITULO 11

•
•

Do Sr. I•·Sccretárlo da Câmara úos Deputados, encamlnltando à
·revisão do Senado autógrafos dos seg!llntes projetas:
·

.

'

'

, ••• ,

.:-.,.

•

',.

~

>

'

()o Consclho.Nàclonal·do Petróleo

Art •. 3• O Consel,ho Nacional' d~ ~~~.!>: órgilo autônomo,
· .. diretumente subordinado uo Presidente da RcpG6Jica, tem por finali·
I'ROJETO OE LEI DA CÁMARA N• 53, DE 1976
dude superintender as medidas concernentes ao abastecimento nacio·
nal de petróleo.
" ··
(N• 1.294-A/75, nu Casa de origem)
1,• • Eníende-se por ubastecimcnto riaciónai de petról~a.pzo; ·
duçilo, a <mportuçilo, a .exportação, u refinação, o transporte, a distri·,
lllsp<lc sobre a obrigatoriedade de Instalação de "plants"
··de on~urruf11mcnto de.gds Jlquefelto'de petróleo, nos casos que
buiçilo e o comércio de petróleo bruto, do poço ou· de xisto,' assim ·
como de seus derivados,
··
cspcelfit:a, cdd outras providências.
2• Ainda se inclui na esfera da superintcndênciu do Conselho
Nacional do Petróleo ,o aproveitamento de outros hidrocarbonetos
O Congresso Nacional decreta:
lluidos e de gases raros,
Art. i' As empresas distribuidoras de gâs liquefeito de petró·
'
,,,
'
'
,,
.
leo que sirvam, num mesmo municlpio, 11 mais de vinte mil usuãrios,
(,)s ConÍis.wJes de MJ11à.r e Energia~ de Eronom/a e dr FI·
ncum obrigadas u Instalar plunts de engarrafamento nu respectiva
/IU/I(Q,f,)
l~rcu tcrritoriul,

· *.

*

.····· .............. ...... ......... ........ .. . .
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PROJETO DE.LEI DA CÂMARA N•54, DE 1976
(N•l.SSS.B/76, na Casa de origem)
Fixa prazo para domlcnlo eleitoral e filiação partidária
para as eleições municipais de 1976.
O Congresso Nacional decreta:

PARECERES
PARECER N• 531, OE 1976
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
·Públicas, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 141, de 1974,
que "padronl~a a fabricação de veiculo! automotores rodovl4;
· •., rios para o -transpor!~ coletlvo de pa5sagelros",

Art. 1• Nas eleições municipais a se realizarem em 1976, para. '•
Prefeito, Vice-Prcfeito ~Vereador de Municfpios criados em 1976, o
cundiduto deverá estar filiado ao Partido, no Municfpio cm que con··
Relator: Senador Alexandre Costa :
c!'rrcr; pelo pràzo de 3 (três) meses antes da data da eleição.
O
presente projeto, de iniciativa.do ilustre Senador Milton Ca·
Parágrafo único.. O domicilio eleitoral para as eleições .rcfc· .
ridas·ncste artigo, podcráser o do municfpio do qual se originou ou tirai, padroniza a ·fabricaÇão de· veiculas aütomotorcs · rodoviârios
para o transporte colctivo de passageiros.
.
se desmcmbrou-o·novo municfpio.
1
2. Ao justificar a pro_posição, seu ilustre Autor salienta:.
_ Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
- revogadas as disposições cm contrário.
"Os problemas que mais afctam o transporte rodoviârio
de passageiros silo basicamente originârios das dcficiencias
da máquina do homem .que a, conduz, c da estrutura viária.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE
Com este Projeto de Lei esperamos reduzir ao mínimo os que
procedem da mâquinà..
.
.·LEI N•,5.782, DE 6 DE JUNHO DE 1972 .,
A fabricação nacional 'dc."Ónibus'.' necessita de urgente:
'Fixa prazo para filiação partidÁria, e dá oullas provldên·
reformulação, através dê legislação, para serem introduzidas
cias.. ,
medidas que forcem· a melhoria de qualidade c ao mesmo
tempo
contribuam para diminuir o custo unitário do veículo_.
O Presidente da República:
'
.
A despeito de nossa larga experiência no sctor, com dczc·
Fuço saber que o Congresso Nacional decreta c cu san·
-nas de fábricas que produzem milhares de unidades cm' cada ·
cio no u scgui.nt~ Lei:
'
ano, ainda assim, carecemos de 'melhor racionalizaçiÍo. ê
possível alcançar maior produtividade desde que um poder
Art. I• Nas· eleições pará Governador, Vice-Govcrnador,
mais rortc, que ê á Lei, obrigue os rallricantcl a-se entende·
Senador e respectivo suplente, Deputado Federal c Deputado Esta·
rem cm torno de objctivos comuns. ·
·
'
·
dul!l, o candidato deverá ser filiado ao Partido, ná circunscrição cm
Ninguém ignora como tator de encarecimento a extrema
que concorrer, pelo prazo de 12 (doze) meses antes da data das
diversificação na produção de ·bens que tem· a mesma
eleições.
finalidade. O fato foi comprovado· na indústria automobilfs·
Art. 2• Nas eleições para Prefeito, Vicc-Prcfcito c Vereador, o
tica, bastando lembrar a queda de preço do, automóvel, quan·
candidato deverá ser filiado ao Partido, no Municfpio cm que condo Henry Ford lançou o famoso "ModclqT"; produzido em
correr, pelo prazo de 6 (seis) meses antes da data da eleição.
série "" década de 20. Mesmo que a produção seja de pequeArt. 3• Nas eleições municipais a se realizarem em 1972, o
no porte, a diversificaçilo de modelos constitui sempre um fa·
prazo nrevisto nn artigo anterior fica reduzido a 3 (três) meses.
tor de encarecimento. O Brasil ê um pequeno produtór de
Parágrafo único, Em se tratando de candidato de atê 21 (vinte
"ónibus", como o ê a maioria dos palscs industriais, ressalva·
c um) unos de idade, o prazo previsto neste artigo será reduzido à
do a maior força dos Estados Unidos. Apesar disso possuí·
metade.
'
mos mais fábricas de carroccrias do_quc a maioria dos produ·
Art. 4• I> facultada a filiação de eleitor perante Diretório Na·
tores desse transporte de massa, c por causa da proliferação
clonai de Partido Político.
·
de modelos sacrifica-se o conforto, fÜncionalidade, durabi·
lidude c até: segurança.
Art. S• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação,
O caminho que nos parece lógico é impor a padroniza·
revogadas as disposições em contrArio.
ção dos modelos, com características exclusivas a cada cate··
goria, tudo cm função do uso, se o veiculo vai transportar
Iii Comissàó de Constituição e Justiça.)
passageiros cm escala internacional ou interestadual, ou
destina-se às vias urbanas" .
. OFICIO DO PRIMEIRO~SECRETÀRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N• ·29S/76, de 11. do corrente, comunicando a aprovação dà
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 106, de 1976
{n' 1.346-F/75, na Casa de origem), que regula a situação dos imó·
veis udquiridos pelo Sistema Financeiro de Habitação, cm caso de
morte presumida do adquirente.
(Projeto enviado à sunçilo em li de agosto de 1976.)
OFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
I'RAIA GRANDE-SÃO PAULO
N• GP-698/76, de 10 de agosto, encaminhando uo Senado
,esclarecimentos referentes à Mensagem n• 77, de 1976.
(ii Comissão de Eronom/a.)

3. A Comissão de Constituição c Justiça, examinando o projeto,
opinou pela sua aprovação, O parecer da Comissão de Economia
conclui pela upresentaçilo de um Substituiivo (nV I·CE), fundamen·
tudo em disposições do CONTRAN - Conselho Nacional de
Trânsito.
4. Do ponto de vista da politica nacional de transportes cumpre
ressaltar que, pelo Decreto-Lei n• Sl2;,dc-.1967, o DNER- De·
parlamento Nacional :de Estradas de :Rodagem - é a entidade
competente para regular o trAfego -c .-o trânsito internacional c
interestadual, nas estradas federais c de ligação (art. 1•). Nesse senti·
do, uo regulumentur o scrviço·dc transporte coletivo de passageiros
(Dcc. 68. 961, de 1~71), foram estabelecidas condições mínimas de
segurunçu c conforto pura os pussageiros, a que correspondem tari·
fus, linhas e escalas, mutl:ria de dillcil alteração,
. Em conseqUência, já estilo sendo fixadas especificações técnicas
(Portaria n• 648/71), que atendem ao disposto no projeto ora cm i:xa·
me,

,...
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S. Com efeito, o Grupo de Trabalho propôs unta .Norma
Complementar, onde é determinada toda a gama para a regulamentar esse transporte, a saber:
.
- Divisão cm categoria segundo a finalidade de transporte.
Uma classificação semelhante. já faz parte da Proposta de
Norma· Complementar, cxcctuando-sc" a categoria destinada no
transporte escolar que já está prevista no'Código Nacional de Trânsi-

to.
tar)

•
•

,.

.....

Cla~sifi~ação d~; Vcl~~los de Pas~agciros (N~rma Complcmén-

-Quanto à natureza do serviço executado: ·
..:. de transporte interestadual
- de transporte interestadual de curta distância (tipo suburbn·
no ou linha SA) : . .
-.de transporte internacional
-o transporte internacional de curta distância .
· -de transporte dc.turismo. ,
- de transporte à frete,
-Quanto às condições de utilização c conforto:
-de tipo rodoviário normal
-de tipo rodoviârio .leito
-de tipo sub·rodoviário
-de tipo suburbano S.A
'-de tipo turlstico
. -.Quanto ao ,número de passageiros:
.- microônibus
-ônibus
-Quanto ao tipo de traçilo:
-auto-ônibus
-ônibus-reboque
-ônibus, integral, com reboque
-Quanto a capacidade c potência:
-leves
-médios
-pesados
- Quanto à posição do motor. (os auto-ônibus)'
- de motor dianteiro
-de motor central
-de motor traseiro
Altcruçilo dos desenhos c especificações somente àpós S anos do
lançamento comercial dós modelos.
Isto iria talvez impedir a atualização constante dos modelos, tal
qomo a que se fez necessária com a introdução dos requisitos de segurança.
· ·
.
Motor na parte traseira dos ónibus de peso bruto superior a 3
toneladas. ·
·
O motor na parte dianteira, cm determinadas circunstâncias, se
fez necessário :pura ganhar espaço c diminuir o custo da instalação
motriz.
O ruído excessivo c. o· superaquecimento se devem mais à má·
manutenção dos vclculos por parte das firmas concessionárias:• de·
vido no regime de condução descuidada dos velculos, do que ao-posi·
cionamcnto do motor•.
Todavia é uma questão de especificações para construção de
pontes: reduz a carga imóvel na dianteira. Ruldo máximo admissivel
de 90 d B(decibéis)
'
·
1
Já existe umu rcgulamcntnçilo cspeclfica por parte do Conselho
Nacional de Trünsito, a Resoluçilo n• 448/71, que dispõe sobre os nf·
veis máximos permissíveis de sons c rufdos produzidos por veldulos
cm todo o território nacional.
]
Deve-se levarem conta que nas especificações dos rufdos perinis·
slvcis pura vclculos, como determinado na Resolução supra, foi leva·
do· cm conta que uma,rcduçilo nos nfvcis máximos pcrmisslveis.dc
sons acarretaria nutoinaticnmcntc uma redução na potência pro·
duzida, c, conseqUentemente, um impacto na indústria automo·
bilfstica,

. Aparelhos registradores de velocidade, tempo c distAncia. .: ·· ·
Em outras palavras, pretende-se a introdução de 'um aparelho registrador comumentc chamado de "tacógrnfo", Constàtamos, entre·
tanto, que a inexistência de fabricação nnciónal dcstcinstrumcnto
fuz premente a necessidade de importâ·lo;.
Direção hidráulica. ·
.
.
. Defrontamo-nos aqui com um,problcma de ordem conccituól.
Em. vez de "direção hidráulica" deve-se falar· de. "dircçilo servoassistida" que'incluirâ qualquer tipo de força servo-motora, além da
~idráulica. Por outro !lido, ainda dcvc~sc tomár como critério para o
emprego de uma dircçilo servo:assistida a carga no eixo das rodas
dirigfvcis. r; contudo unià medida eficaz dado o' conforto permitido
aós motoristas profissionais: · · · · ·
·
·
Sistema auxiliar dé freios,''
., ~~
Tais illtplcmcritos'jã estão previstos na P~opostá de .Norma
Complcrrcntar, a saber: ' · ·
·
Capitulo V
· Caractcrlsticas Mecânicas c Construtivas ·
Freios
-Normas gerais
,.·. ·
-Todos os· vclculos deverão' estar cqúipadonom pCJo menos
dois 'sistemas de ·freios, de serviço" é de cstacionámcnto, os quais
deverão ser adequados às suas condições de máximo peso c dcscm'
pcnho. Todos os ·materiais e peças empregados nos sistemas de freio:
deverão ser. projetados, construldosc montados i:om os neccssârios
cuidados c segurança ·para ·garantir um ·ápropriado, . durâvcl c
confiável funcionamento do conjunto.
·
- Frcip de serviço:
. -o. freio de serviço. scrâ, cm iodos .os . vclculos, . do tipo
hidráulico auxiliado a ar comprimido, ou auxiliado a vácuo, ou total·
.mente a ar comprimido, ou a vãcuó. ·
·.-:'·Freio de estacionamento:
. -Sistema de freio de estacionamento deve ter a sua unidade de
conirole completamente separada· da correspondente unidade.· do
freio de serviço, Quando aplicado, seus componentes elevem se m·an;
ter nessa posição de atunção por meios exclusivamente mecânicos.
- Freio de reserva
-O freio de reserva podcrâ ser incorporado ao sistema de frei~
de estacionamento, ou deste ser independente.
'
-Freio motor ·
· ·· ·
· -O freio motor quando aplicado ao veiculo· com· seu peso
bruto.total máximo cm rampa descendente de 7%, com co.eficicntc de·
atrito de 0,6, sem auxllio de outro freio, c tendo o veiculo· engrenada
a marcha que seria utilizada para·subida do mesmo trecho, deverá
manter o veiculo à velocidade máxima de 30 km/h.
·
-Sistema antipoluição
Vêm sendo feitos estudos a respeito da diminuição da poluição ·
emitida pelos gases de escapamento, .estando cm preparação um
documento conforme, com medidas internacionalmente aceitas para
o combate das causas sob a responsabilidade da Sccrctaria.Especial
do Meio Ambiente (SEMA) do Estado de Silo Paulo.
,No ·Brasil vêm sendo séguidos· os requisiios estabelecidos pela
Resolução n• 425/70, do Conselho Nacional dc.Trãn.sito, que dispõe
sobre os limites dos lndiccs de fumaça.
·
Cor única por categoria
.
.
Devemos· primeiramente reconhecer que a percepção de cores é
fenômeno regido exclusivamente. por interpretações subjctivas,
vàriando consideravelmente de pessoa para pessoa. As indústrias
automobillsticas pretendem satisfazer às necessidades c exigências do
póblico consumidor, levando,, cm conta um critério altamente
nrtfstico e Imaginativo, sem que as cores interfiram na identificação
do veiculo.
Circulação máxima de 7 anos
,.,
Atendidas as prescrições determinadas pelas fábricas quanto à
revisão periódica c manutenção obrigatória, no que se soma as
vistorias periódicas sob a responsabilidade de autoridades

-182especializados no assunto, acreditamos não haver necessidade cm se ··< Sala das Comissões, 5 de agosto de 1976,- Lulz·Cavalcante,
Vicc-Presidcnte, no exercício da· Prcsidancla - Evandro Carreira;
alterar o prazo de circulação atualmcnte permitido.
Relator- Benedito Ferreira...:. Evel4slo VIeira- Mendes Canale-'
·,·,_.,;-_·.:.·
,6 •..Ante o exposto, opinamos p~la r;jciçilo do presente pr~icto. · Paulo Guerra.·.
Saiu das Comissões,' S de agosto dc·i976. - Lulz Cavalcante,
.PARECERN• 533, DE 1976 .
Vicc-Prcsidcntc no exercício da Presidência - Alexandre Costa, Rc·
. Comissão de Redaçilo.
lutor;- Evandro .Carreira ..:.. Benedito Ferreira - Evehislo Vlçlra,
Redaçilo nnal· das emendas do Senado ao Projeto de Lei
··-......
vcnc1do- Mendes Canale- Paulo Guerra.
":. Cla Câmara nO 15,del975 (n' 1.708-B/73, na Casa de origem).
~PARECER N• 531, DE 1976
, '\.Relator: Senador Orestes Quércla • ..
Da . Comlssiln de Transporte, C~munlcações e .Obras
A Comissão apresenta a rcdação final dás emendas do Senado
Públicas, sobre o Projeto ile Lei da Câmara n• 58, de .1975 (n•
ao Projeto de Lei da Câmara n• IS, de 1915 (n•J.708;~/73, na Casa:
I.IB:Z.C/73, na origem), que "Inclui'representante da Associade origem), que acrescenta parâgrafos ao art. 5• da Lc1.n• S,l08,,dc·
ção Nacional de Fabricantes de . Veículos Automotores 21 de setembro de 1966, que institui o Código Nacional de TrânsitO,
ANFAVEA _;no Conselho Nacional de Trânsito'\,
'esclarecendo que, acatando' a· sugestão' da':douta' Comissão de
Constituição e Justiça cm seu' Parecer' n•· 605/15, apresentou uma
emenda de rcdação. visando melhor compatibilizar a cme,nt~ do
Relator: Senador Evandro Carreira ·
Projeto com o seu 'texto.
· ·' ," · ·· ·' · ' .· . · . ·
Após discussão cm Plenário, retorna a esta Comissão ó presente
Sala dás Comissões, I I de agosto' de· 1976. - Danton Joblm,
projeto, qui: )nclui , representante. da. Associação Nacional de
Presidente- Orestes Quércla,
-'Vlrgillo T6vora. ·
··- 'Relator
'
........
Fabricantes de Vcíéuios Automotores- ANFAVEA..:.. no Consc·
lhoNacional de Trânsito.
· '
ANEXO AO PARECERN•S33,DE 1976 ··:·
Sobre o assunto convém apenas aduzir que está cm elaboração o
tc:xto final do novo Código Nacional de Trânsito (DCN de 2-3-15Redaçilo final das emendas do Senado ao .Projeto ·de Lei
pago. 42 ...:. 2• Col.), após receber durante 120 (~cnto c vinte) dias,
da Cámara n• 15, de 1975 (8•1.708-8{73, na Casa de origem),
sugestões de entidades c especialistas ligados à problemática do
. tráfego urbano c rodoviário,
EMENDAN•J
Pelo antcprojcto do código (D.O. de 16-9-74 - Suplemento)
.
.
sabe-se que o Sistema Nacional de .Trânsito terá um Conselho
(Corresponde à Emenda.n• I, de Redaçilo)
Deliberativo (art, 4•), que substituirá o atual CONTRAN ..:.. ConseDê-sr. à Ementa do Projeto a seguinte redaçilo:
lho Nacional de Trânsito; que desse Conselho Deliberativo fará
.-'"Acrescenta·patãgrafos. no·árt:-s•-da1:"éÍíl~'5:ior.aê'21.
parte um representante do Ministério de Indústria c do Comércio
de setembro· de 1966, que Institui o Código Nacional de,
(letra "c"); c que foi reduzido O· número tota!,_dc.scus-membros, a
exemplo dos representantes (I) ·da Confederação Brasileira de
Trânsito."
Automobilismo, -(2} · do "Touring Clube· do Brasil", (3) da
EMENDAN•2
.Confédcração Nacional de Transportes Terrestres (categoria dos
·.
(Corresponde
à
Emenda
n•
I, de Plenârio)
trabalhadores rodoviários), c (4 e 5) dos órgãos máximos nacionais
de transporte rodoviário de carga c de passageiros. Em contrapartida
Dê-se aos itens I c 11 do § 2• do art. I• do Projeto, a seguinte
não foi incluído oualqucr representante dos consumidores.
redução:
Sem embargo, entretanto, entendemos que deva ser incluída no
..§29 ··~························(,,,,,· ••••••••••• ·
aludido colcgiado, não apenas a repartição dos fabricantes
1- Ser maiordc25 (vinte e cinco) anos;
(ANFA VEA), mas também a dos rcvcnnedores autorizados de vercuJos (ABRA VE), com a 1rcssalva de qu-. essas entidades sejam
11 ~Ser condutor de categoria profissional há mais de 5
reconhecidas como tal no Ministério do Trabalho (art. 23 do
(cinco) anos;"
Decreto n' 62,127, de 1968).
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto c
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-' O Expediente lido
da seguinte ·
·
vai à publicaçilo. (Pausa.)
· . · .·
. .
.
A Presidência convoca sessão ex1raordmúr1a a realizar-se hoJe,
EMENDA N• 1-CT
às 18 horas c 30 minutos,· destinada à nprcciaçilo dos Projetas de
Dé-se ao artigo 1• a seguinte rcdação:
Resolução n•s42c44,d~ 1976.
"Art. I• O art. 4• do Código Nacional de TrânsitoO SR •. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre n mesa,
Lei n• 5,108, de 21 de setembro de 1966, com a redaçilo dada
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccrctário.
pelo Dccrcto:Lci n• 237, de 23 de fevereiro de 1967 - é
Silo lidos os seguintes
acrescido das seguintes alfneas c do parágrafo 3•:
·
PROJETO DE LEI DO SENADO N•l79, OE 1976

~-

'

'

'

"Art.49 ......................................... .

n)·Um representante da Associação. Nacional de
Fabricantes de Veículos Automotores -ANFAVEA.
o) Um representante da Associação Brasileira de
Revendedores Autorizados de Veículos- ABRA VE."
000

•••••

'

••••••••

'' •••••••••••••••••••••••••••••

'

§ 3• As entidades patronais c profissionais de que se

rcJ'êrcm este artigo silo aquelas reconhecidas pelo órgão
competente como representantes das respectivas categorias,"

•

.]

',J

'

Acrcsecntn c modifica dispositivos no Decreto-Lei n• 18,
de 24 de ngosto de 1966, que dispõe sobre a pronssilo dt
aeronauta. ,
O Congresso Nacional decreta:

"Art. J I. , • , • , , , , . , • , , , . , , .. , • , ... , , ... , •. , . , , ,'
o 1 0

t O 0 1 t

t

O O

o

t

O O 0 O I 0 I O

..

I
..
....

,.

Iii
1'11
~

I
I

Art .. 1• O artigo li do Dccrclo·Lci n• 18, de 24 de agosto de ·
1966, alterado pelo Decreto-Lei n• 78, de 8 de dezembro de 1966, fica
acrescido do seguinte parágrafo:
I
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· § Sq ·Em nenhuma hipótcse,n durnçilo 'do trabalho do
beneficies entre os homens de empresa, os usuários di: serviços ou de
ueronuutn poderá exceder de 144 (cento c quarenta c quatro)· bens e os trubal hadorcs. .-;. . .
,. ,.
horas mensais c 36 (trinta c seis) semanais,"
O presente projeto ,visa, exatamcntc, a corrigir n. distorção
registrada up6s a promulgação do Decreto-Lei n• 18/66.. . .
,
Àrt.·2q O a~o ·IS do Dccrcto:Lci n• 18, dc·24 dc.ngosto de.
O urtigo I• da proposição acrescenta pn~ágrafo ao artigo t'l do
1966, passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo:
:.
. . ... . regulamento 'da profissilo de: aeronauta,' com a finitlidaac de 'proibir
···· ..
"Art. I5•.Folga- é n~scgurnda 'ao aeronauta uma folga o. tru!Íulho ·desse profissionalalémde. ~6 horns.scmanais ,ou't~
semunul remunerada de 24 (vintc'é cjuntio) horas' continuas, mensais. O úrtigo 2•.altcra.a rcdnçilo do. dispositivo rcfcrcntc,àfolga
· •assim considcrnd,o o pcrlodo ininterrupto, durante o qual fica semanal, para tornar incontroverso o direito_ num dcscanso;'inintcr~ .. .
. . ·
desobrigado de qualquer trabalho.
.
. rúpto; de 24 horas, a,cada 7 dias de ntividndc,:
· Parágrafo 'único, A folga será gozada na bns~ domiciliar . Esperamos ver aprovadas ,às sugestões 'ora .'oferecidas, qüe;do 'ueronnutu~ ,·salv.o motivodc,'conveniência' pública ou inclusivc, atendem. a,_ solicitação expressa .do. SINDICATO
NACIONAL DOS AERONAUTAS:' . .
' :
.
.
cómprovadà necéssidndc de serviÇo," · · ·
·
·
Sulu das Sessões, 10 d~ agosto de !9'i6:- Nel..;n·carnelro. . !~:
.........
"
...
· Art;· 3• Esta Lei entrará' em vigor na 'dntn''ôe sua publicação,
LEGISLAÇÃO CITADA
.revogndàs nsdisj)o'siçõcs em contrário;. .
•,. . :· ···,,.
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DecRETo-LEI Nq 1s,oE 24

· J ustlficação ·

Devido· à :n~tur~~ 'dé sua~ aÚvidadcs, oucronnutas sempre
merecerum:cspecialatcnçilo do.lcgislador, no que se refere a limites
de trabalho •.: ·.r , . i··
,. No antigo regulnmcnto.da profissão; por. exemplo, a·permissilo
da jornada de.atí: 13 horas era compensada pelo estabelecimento da
duração' máxima do·tinbalho semanill c mensal (40 c 160 horas,
- réspectivamente; conforme. dctcrminaçi!Ó contida ·no art.. 19 do
Decreto ·n• 50.660, de 29 de maio de 1961 ).
. A um.s6 tempo; resguardavam os limites citados, os principies
de Segu·runça de Vôo c atendiam· às condições ,especificas da indústria. Compreendendo tais razões,· coin eles ·estava' a • categoria
profissional de pleno acordo. :,
' ~ ·."" . : .
Entretanto, eis que o Decreto nq 50.660é revogado, entrando cm
vigor o Decreto-Lei nq 18, de 24 de agosto'de 1966, modificado pelo
Decreto-Lei ·n; 78;. de dezembro de .1966, c regulafllcntado· pelo
l)ecreto nq 60,076, de 16 de janeiro. de 1967;. Nelesrcpctc-sc; expressamente, a exceçilo à jornada, mas nada é. preceituado quanto .à
duraçilo do trabalho semanal e mensal.
1nexiste, pois, no Brasil,limitc.de. horas de trabalho semanal ou
mensal para os aeronautas; Em. conseqUência disso à maioria dos
operadores nilo compensa o cxcesso.diário:de cinco, c ati: seis horas,
sobre o normal; e dessa. forma fica o aeronauta; ou poile.p_ermanecer
-se isto for do interesse do operador- até 338 (ou mesmo 351) horas mensais à sua 'dispa&içilo, num· flagrante desrespeito às .elementares normas legais.·.
·compreende-se, facilmente, o quanto a Segurança de Vôo pode
ser comprometida, uumentundo-se· os. riscos inercies à ntividnde,
prejudicando-se o estado de higidcz dos· tripulantes c o seu tempo
de vida. profissional· se provocando, em troca; licen-ças ou afns·
tumento prematuro do trabalho, com repercussões danosas· tnmbí:m
puru o património prcvÍdericiãrio,
. ·
' .. . . . ,. .
Ajornada da maioria dos trabalhadores í:'de 6 ou 8 horas, cinco
dias na !emana. A média (sete) corresponde no trúbalho de 144 horas
mensais, A maioria dos trabalhadores tem seus dias certos de, folgafins de semunn, feriados etc.
.
. ·
E oaeronauta? QulÍntas horas, por semana c 'por mês lica à
disposiçuo do empregador;' quantos dias, mensalmente, pode dedicar
à fumfliu?
·
·
Niio há dúvidn de que, mnnÍida a jornada de até 13horas diárias
- em ruzilo das peculiaridades da profissão- por coerência, devem
ser lixados os limites da semnna e do mês, como criteriosamente era
previsto no Decreto n• 50.660/61.
Há 100 unos, foi universalmentelnstitufda a jornnd11 de 8,horus.
As 13 (ou 14) elásticas horas de trabalho diário dos ncronuutus
devem ser compensudns no fim de 7 e de 30 dias.
Progresso é tambl:m scgurnnçn; respeito~ vidn humnnu éjustiçn
socinl. A moderna tecnologia deve repartir - igunlmentc - seus

'
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Dispõe sobre o éxercíeio da· profissil~ de. Aer~nauta, e dá
outras providências,
·
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Art. 11. A Jornada -.· duraçilo·do trabalho do ·Aeronauta,
contada entre 11 hora de apresentação no local de trabalho c a hora
em que o mesmo í: encerrado;..... terá os seguintes limites mãximos:
· · a) Tripulação simples- 13 (treze} horas, das quais' até 'tO (dez)
horas de tempo de vôo; ·
.
b) Tripulação' composta·....:. 15 (quinze) horas das quais até 12
(doze) horas de tempo de võo;
c)' Tripulação de revezamento·- 20 (vinte) horas, das quais até
17 (dezessete) horas de tempo de vôo, ·
§ t• Os limites de horas de trabalho podcrilo ser ámplindos de,
no máximo,· 60 (sessenta) minutos para a tripulação simples,· 80
(oitenta) minutos para a tripulação composta c 120 (cento c vinte)
minutos para a de revezamento, a critério·cxclusivo do Comandante
da aeronave, c. somente nos casos abaixo: :
u) ·inexistência, ·em ·tocai de escala regular, · de acomodações
apropriadas para o repouso da tripulàçilo c dos passageiros; .•
b)esperu ·demasiadamente longa em local de escala regular
• intermediária, ocàsiorinda por condições meteorológicas dcsfavorá·
veis ou por trubulho de .manutençilo; · ' '
,,.
, e) por motivos 'de doença· de membros ·de· tripulação: ou
pussugeiros;
· d) no caso de acidente ou' de busca e salvamento.
.. § 2•· Umn'vcz ocorrida a ampliaçilo dos limites de horas de
trabalho; ·a·comandante deverá comunicar, após o vôo; ci fato ' aO
empregador que informará no prazo de 24 (vinte c quatro) horas, ao
órgilo competente do Ministério'da'Aeronáutica, a quem cnbcrA
upreciur u decisilo tomada. '
' .• .;; ·
·§ 3• Puru us tripúlações simples, desde que haja· vôo no perlodo
notur~o, ujornada niló poderá exceder de lO (dez) horas.
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Art. 1S. A Folga·- espaço de tempo cm que o Aeronauta fica,
com remuneração, dispensado de· qualquer atividnde'rclncionndn
com ·seu trubulho - assegurada no· Aeronauta· é de 24 (vinte ·e·
quatro) horus sem anuis.
·
·
Parágrafo único. A Folga será· gozada na base domiciliar. do
Aeronuuui, sulvo motivo de conveniência pública ou necessidade _de
serviço,
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(Às Comissões de Constituição e Jus iiça, de Legislação
Sucltll cde Segurança Nacional,)
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. O.SR. PRÉSIDENTE (Magalhü~s Pinto).:_ Os projetes lidos
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 180, DE 1976
seriio
publicados c remetidos ils comissões competentes. .
·
Dispõe sobre despesas de mordomia e dá ·outras proviSobre a mesa, comunicação que. será lida pelo Sr. 1•-Secretdrio.
dências•.'
· .
:
.
·
.
Blidu a seguinte. .
.
O Congresso Nacional decreta:
Do Lider da'A RENA ·
Art •. 1• As .d~spcsus de mordomia c manutenção de residências Ao Excelentissimo Senhor ·
. '
o~ci~is scriíol~stcndus p.eln Administração exclusivamente nas rcsi· · .Senndor. Magalhães Pinto
dencmsdo,Prestdcntc e Vtcc-Presidénte.du Reptlblicn.
OD.. Presidente do ' Senado
Federal.' · ·
. ,• ·· Art,/2• A distribuição de unidades residenciais nos servidores
.
.. '
1
lotad~s no Distrito Federal observará rigorosamente a correlação
Em f I de agosto de 1976.
ent7e'o grau hierárquico do servidor c a categoria da unidade a ser
Senhor Presidente:
"•i"
distribufdn. · · · ·
·· · '
. ··
· ·
Nos termos do'§ .1• do art. lO do Regimento Comum do Con. Parágrafo único. Em nenhuma hipót:csc as despesas decorrentes
gresso Nacional, ténhcí a honra' de comunicar a Vossa Excelência
da utilizitçiío das. unidades. residenciais .correrão por conta da
para os devidos fins, que esta LideranÇa deliberi)u'propàr a substi:
Administrilçilo, cabendo no ocupante o seu custeio.
·
·
tuiçuo do :Nobre Senhor Senador Mattos Leão, pelo .Nobre Senhor
Art. 39 As unidades.rcsidencinis que se destinarem a venda serão
Senador .Fntisto Castelo-Branco na Comissão Mista elo Congresso
alienadas pelo preço · ntunlizado, conforme normas a serem Nacional que dará parecer sobre as ·Propostas.de'Emend~ il'Consiiestabelecidas pelo Poder Executivo,. exclusivamente a fun~ionários tuiçiio n•s 19 c 21, de 1976, q~c ''dilonova redução ao art. 15, § 3•, ·
ocupantes de cargo efetivo.
·
·
·alínea f, c ultcru a redaçiio do§ I• dó art. 177 da ConstituiÇão Fe· Art. 49 Esta Lei entriml em vigor na data de sua publicação deral, e estabelece a obrigatoriedade da aplicação-anual, pela Unilio,
revogadas' as disposiç.ões em contrário. · ·
·
de nunca menos de doze por cento, e, pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios; de no mínimo; vinte e quutro·por'ccnto da rendu resulJustlficaçio
tante dos impostos, nu manutenção e desenvolvimento do ensino".
O presente Projeto tem por objctivo dotar a nossa
Aproveito ·li• oportunidade para renovar: os protestos da: mais
Administração de um instrumento capaz de definir expressamente o alta estima c distinta consideração.- Petrônlo Portella; Lfder..
~
~
grave problema referente ao custeio, .. pelo Poder Público, das
u SR. PRESIIJENTE
à subs,.
despesas. de· mordomia e utilização de unidades residenciais dos
tituição
solicitadn.
·
·
·
·
"servidores •. Para justificar a proposição bastaria u sí:rie ·de artigos
Há oradores inscritos,
.
t,
publicados pela imprensa do País demonstrando a· seriedade do
Concedo a palavra ao'nobre Se~ador.Otto Lehmann, por dele·
assunto especialmente no que se refere aos abusos que se pratica.
·
~
Reconhecemos o interésse do Governo cm resolver c sanar tais gação da Lidernnç~du Maioria. · · ·
·"irregularidades, no entanto, entendemos ser o .decreto muito
o SR. OITO LEHMANN (ARENA-SP. Por delegação da
i ~
vulnerllvel pela facilidade com que pode ser alterado, razão porque Liderança; pronuncia o seguinte discurso; Sem revisão do orador.)/
f
preferimos sejam tais disposições restritivas de uma Lei.
..
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
·
1
1
O Projeto além de limitar· o custeio dessas despesas pela
Duas Faculdades ao mesmo tempo criadas, no Sul e no Nor· /
Administração às residências do Presidente c Vice·Prósidente da te d? império -:• em Olinda e em Suo· Paulo '- mais do que e~/
i""'
1011
Repllblica regula- a exemplo do que dispõe o Decreto n• 78.70 ~ a colns superiores isoladas, constituíram pólos de cultura geradores-de
.
!""
distribuição de residências oficiais aos servidores tendo em vista entranhado sentimento nacional. Uma c outra; com·a fermentáção
essencialmente a correlação entre o grau hierárquico do servidor e a de idéias dos seus cenáculos, 'criaram o ·campo magnético que eletri·
categoria da unidade u ser distribuída. .
.
zou a inteligência .brasileira durante todo o século XIX. ,Áiheias a
Por outro lado foi nossa preocupação também limitar a venda espírito regionalista e rivalidades provincianas, prosseguiram, até os
de tais unidades a servidores efetivos pois do.contrúrio poderia um nossos dias, na tradição de.idenlismo que 1hes·foi peculiar, lutando,
alto funcionário comissionado - para servir transitoriamente com entusiasmo, pelo desenvolvimento da consciência jurídica' entre
adquirir o imóveL residencial o que nu realidade signincarin um uto nós. Por todos esses motivos, sinto-me envaidecido por ocupar hoje
mernmente especulativo.
esta tribuna, numa honrosa delegação da Liderança de meu Partido,
Em relação 'aos Ministros de Estados que atualmente teni a nm de tratar de tema grato tanto ao advogado quanto ao brasileiro
,.
direito à mordomia, face o decreto do. Excelentfssimo Senhor interessado pela História do seu País.
'
. Presidente da Republica, a solução deve ser definitiva e nilo u que se
Abrem-se .hoje as solenidades comemorativas do sesquicente·
<tdota, deixando a critério das verbas orçamentárias, já que os abusos
nário
da instalação dos cursos jurídicos nacionais. A efemêridc não
decorrem da falta .de limitação. Por outro lado com'o discriminar
entre os Ministros, dizer qual o que pode gastar mais ou o.que pode interessa apenas a Pernambuco e a São Paulo; nias,'sim,·ri todo o
iii
gastar menos. B reconhecendo, porí:m, as condições especiais da Brasil. Recordá-lu é reavivar a chama das nossas melhores tradições
funçuo de Ministro de Estado, que julgo ser imprescindível que o culturais. Poucas instituiÍ;ões de ensino brasileiro podem orgulhar-se
Governo lhes assegure um salário adequado, proibindo-lhes do passado glorioso dessas duas Faculdades pioneiras, cm cujos
III
qualquer outro tipo de vantagem ou remuneração indiretn. Esta muros inscrevem-se os nomes de alguns dos mais expressivos vultos
disposição de proibir.n remuneração indiretu deveria ser uma norma da Nuçiio. A histórin de ambas confunde-se literalmente com a his·
a ser udotada pura todo o serviço público. Pela falta de lei especifica, tóriu do Brasil moderno. Isto porque o ensino do Direito, em nosso
chcsn·se a conceder em empresas públicas, participação cm lucros Pais, .começ.ou, de forma sistcm'úticu, com a instalação dos cursos
jurfdicos em Si\ o Paulo c Olinda, murco miliário nu história do pensa·
que não existiram.
Estamos certos de que se aprovada u nossa proposta estaremos mento jurfdico nacional. Embora herdeiros de Coimbra e du suu
oferecendo à Alta Administração do nosso Pais umn colaboração de tradição, seus primeiros mestres tinham'cm mente us necessidades de
:::·
grande aleance no sentido de evitar a proliferação de fulos que em nossu tcrru.
nudo engrnndecem a nossa terra e por outro lado desmerecem u
Remontava uos tempos coloninis, entretanto, o unseio de dotar
conduta do nosso povo.
o País com estabelecimentos de ~nsino superior. Apes~r de esse
Suln dns Sessões, li de agosto de 1976. -Itamar Franco.
. mesmo pcnsnmcnto haver feito parte do idedrio dos conjurados
(,l.r Comi.r.rõe.r de Con.rtltu/cao e Ju.rtiçu, de Serviço Pli· mineiros dnlnconfidênclu, upenas em junho de 1823 foi ele proposto
de modo concreto ~ consideração g9vernumental, pelo Deputado
h/lco Civil e de Flnancas,) •
'
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-185paulista iosí: Feliciano Fernandes Pinheiro, mais tarde Visconde de
Silo .Leopoldo. Submeteu Feliciano Pinheiro à·· Constituinte· uma
propostu de lei sugerindo a criação simultânea de dois centros uni ver·
sitúrios no· Império, nesse documento que, a médio prazo, criou
condiçilcs pura o subseqUente nascimento do ensino do Direito no
-:,BrusÍI. Valeu pena relembrâ·IO pelo significado histórico que possui,
bÚsc de toda
··-.... u cstruturajurldicn. do Pais:
'
"A -Assembléia-Geral Constituinte c Legislativa do
Brasil decreta:
I• Hnveriio duns universidades, uma na cidade de Silo
Paulo c outra na de Olinda; nas quais se ensinarão todas as
ciências e belas artes;
2• Estatutos próprios regularão o número c ordenados
dos professores, a ordem c o arranjamento dos estudos;
3• Em tempo competente se designarão os fundos prc·
·cisos a ambos os estabelecimentos;
4• .Entretanto ha~crá, desde já, um curso jurlilico na ci·
dadc de Silo Paulo, para o qual o Governo convocará mestres
· idóneos; os· quais se governarão, provisoriamente, pelos Es·
· ~· .tatutosda Universidade de Coimbra, com aquelas alterações
c mudanças, que eles; em mesa presidida pelo vicc-rcitor,jul' gorem adequada~ às circunstâncias c luzes do século;
. S• Sua Majestade o Imperador, éscolherá dentre os
. mestres, u!ll, para servir inte'iinanicnt~ dq vic~·rcitor.
Paço da Assembléia, I I de agosto de 1823,". ·
·.,_Conforme esperado, assunto passou a apui~onàr o Plenário da
Constituinte, Deputados de quase todas as Provlncias ali' representadas procuraram obstruir a discussão da matéria, discutindo a escolha
· 'de São Paulo e Olinda, através da apresentação de emendas as mais
inaceit.áveis •.Os debates chegaram- a ·assumir· formas dramáticas. A
. prop.o.sta de Fernando Pinheiro, entretanto, era -por·dcmais lógica e
·justa, ínas não logrou encaminhar-se pura um desenlace positivo, A
subseqUente dissoluçiio· da Asscmbléia·pclo primeiro Imperador inte~rompeu os debates em torno do assunto, ·

o

O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Queremos congratular- ·.
nos com V. Ex•, nobre Senador Otto Lchmann, que lembra hoje, li.'
de agosto, a inscrição ·dos cursos jurldiCos no Brasil. Com certeza,
essa homenagem que V.· Ex•.prcsta poderá ser considerada como de
toda a Bancada de Silo Paulo, que V. Ex•, com tanta inteligência c
dignidade, representa nesta Casa. Nós, também, bacharéis, advoga· .
dos, lembramos sempre este li' de agosto,. lá cm Si!io Paulo, como o·
"dia do pendura~', o dia de ·~ma festa especial .do. estudante de ·
Direito. Mas, acima dessas caractcrlsticàs festivas para os cstudan·
tcs, recordamos que a instituição dos cursos jurídicos no Brasil real·
mente trouxe uma nova sensibilidade. à. Administraçno', um novo
parâmetro c a isso muito se deve, sem dGvida nenhuma, a Proclama.
çiio da. República, Portanto,. V, Ex•, como representante 'de. Silo .
Paulo, queira receber o nosso apoio pela feliz lembrança de saudar
este dia como uma data bastante importante para a História do
nosso Pais..
·
O SR; 0170 LEHMANN (ARENA - SP) .;,.. Agradeço à
V, Ex•, nobre Senador Orestes Quércia, a gentileza do seu aparte,
que vem dar relevo ·ao pronunciamento que estou fazendo, c fico·
muito satisfcitó de rcccbê,lo de um companheiro do mésmo Estado;
que, também, aq~i, tenho a honra de representar, · ·
·
O Sr. Mauro· Benevldes (MDB - CE) - Permite V, Ex• um
aparte?.
··

o SR. 0170

prazer;

LEHMANN (ARENA - SP) - Com multo

-.csi-

O.Sr. Mauro B~nevldes (MDB
Nobre Senador Otto
Lehmann, desejo também solidarizar-me com V, Ex•, no instante
em que presta, na tribuna do Senado Federal, esta homenagem a um
grande evento para a História do Brasil, o da ·instalação dos cursos
jurídicos cm nosso Pátria. Ao me solidarizar com V. Ex•,
regozijando-me por sua iniciativa, quero cicntiflcâ-lo e a Casa de
que, no. meu Estado, este acontecimento tem sido .comemorado cm
meio · a significativas· s'olcnidadcs ... Por iniciativa . do. Conselho
Instalada a nova Câmara cm março de 1824, surge uma pro- Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, está sendo levado a
posta no sentido da criação provisória de um curso jurídico no Rio efeito, cm Fortaleza, um Congresso de Advogados do ·Nonc c
·de Janeiro . A Cone parecia; para .certos pollticos, o lugar. idcill, a se- Nordeste, do qual participam figuras preeminentes dos clrculos
.de própria da primeira universidade .lirasilcira, Entretanto, nilo se jurídicos do Pais, Lá se, encontram, por .exemplo, o Ministro
efetivou a instalaçlio.descjada;.A atuaçiio do Deputado Luiz José de Rodrigues Alckmin, do Supremo Tribunal Federal, c o Presidente do
.Carvalho e Melo mostrou-se decisiva neste episódio,. Foi.elc o autor Tribunal Federal de. Recursos, Ministro Moacir Catunda. Foi uma
de documento que si: incorporou à história do.Direito brasileiro: os" forma encontrada pela Ordem dos Advogados para prestar homena·
estatutos da nova ácademia, O parlamentar baiano - e. a. Bahia gema umu grande efeméride, a da.instalaçilo dos cursos Jurídicos no
·
·
·nunca faltou aos.grandes acontecimentos nacionais- nilo só fez a Pais,
çlefesu do documento. que,elaboroÚ,. como apoiou a tese defendida
O SR. 0170. LEHMANN. (ARENA - SP) ...; Sou grato ao
por Fernandes
Pinheiro, Di~ia ele, com notável
.
.. , antcvisiio:
.
aparte de V, Ex•, nobre Senador Mauro. Bcncvidcs. Já tiver~. cu
"A cidade de Silo Paulo ê muito próxima ao porto de conhecimento desse magno Conclave que se realiza no·~cará, c devo
·santos; tem baratos viveres, tem clima saudável·e moderado esclarecer a V. Ex• que também cm São Paulo, por .iniciativa da
eé muito abastecida de gêneros de primeira necessidade, e os Congregação da Faculdade de Direito, registra-se hojê' a ahcrtura
. habitantes das províncias do_Sul e do interior das Minas po- dos festejos para comemorar tão grata efeméride.
·' ·
dem ali dirigir os seus jovendiihos com muita comodidade.
O Sr. Henrique de La. Rocque (ARENA·- MÁ) - Permite
O estabelecimento da outra universidade, cm Olinda, apre·
sento semelhantes circunstâncias, e ê a situaçiio apro.priada V, Ex• um aparte?
para uli,'vivcrem os estudantes das províncias do Norte. Com
O SR. 0170 LEHMANN (ARENA -.SP)- Com muita
muita justiça e utilidade se estabelcccu.a criação das duas uni· honrn,Scnador Hcnri~uc de La Rocquc.. , ,
vcrsidudes, porque, em tamanha cxtensilo do território, que
temos a fortuna de possuir; era .impraticável que pudesse
O Sr. Henrique de La R~eque ·(ARENA - MA)- Otema que
bastar só uma;como acontece cm Portugal, que tendo tilo V,. Ex• cnfoca empolga pelo sentido da sua grandeza. A imponência
limitada extcnsilo, a ~nica em Coimbra, onde fomos beber os do Direito, nobre Senador, coin efeito; sensibiliza, c infelizes dos
princípios que desenvolvemos depois, era c é bastante para os povos que nilo se estruturam atcnios ao seu magno significado. No ·
hubituntes .de todo aquele ucunhudo reino."
Brasil, cm toda a sua História, ele foi temática das mais dignificadas
O Sr. Orestes Quérela (MDB - SP) - Permite V, Ex• um e das mais dignificantes, c a di!scrtação que estA V, Ex• a proferir,
aparte?
enfocu de forma .a merecer cncdmios. Quando lembra que
celebramos o Scsquiccnicnário da instalaçilo dos ·cursos jurídicos no
O SR, 0'170 LEHMANN (ARENA - SP) - Com muita Pufs, c para isto ussinula a criaçiio das nossas p'rfmciras faculdades de
.. honru,
Direilo, ou seja, as de Olinda c de Silo Paulo, solicitei o aparte para
'
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felicitá-lo em nome daqueles que colocam o Direito acima de tudo,
porque sem clc.é impossivcl viver com dignidade c com honra.
O.SR. OTIO LEHMANN (ARENA- SP)- Sou muito grato
a V.. Ex•, Senador Henrique de Ln Rocquc, pelo apoio que dâ no
pronunciamento. que, faço,· ainda mais que, cm. ouvindo a voz de
V. Ex•, me lembro da velha amizade que nos aproxima c que deita
raizes já pura mais de 20 anos;
·
Prossigo; Sr.. ·Presidente:
O pronunciamento de Carvalho c Melo aperfeiçoava, sem d~vi·
da, a idéia inspirada de Fernandes ·Pinheiro•. Ao examinar os
acontecimentos que. determinaram n crinçilo dos cursos juridicos,
Clóvis Bevilncqua fornece novos subsídios no assunto, destacando os
· aspectos sociais do problema c mostrando, nlinal,' que o projeto era o
que melhor se coadunava com n realidade nacional. Vem a propósito
relembrar aqui us puluvrns do grande jurisconsulto, honra ·da
luminosa terra cenrcnse:

no fim do'século. Estudar Direito-torna-se uma das principais metas
dos jovens inteleétunis brasileiros. A esse respeito, invoco.mnis uma
vcz.Cióvis Bevilucquit:
"Quase todas as doutrinas, teorias, idéias, que agitavam·
o mundo intelectual do Pais (niio vai' nesta afirmação desco· :
. , nhecimento dos bons serviços 'prestados por outras escolas
·"SUperiores), ou partiram das Faculdades de Direito ou nelas
udquirium ressonância maior."-

Du 'mésma forma que o· de Silo Paulo, o curso ac Olinda, inici·
ado no ·Mosteiro de Silo Bento, cresceu e consolidou-se através de
gerações de grandes mestres do Direito. Mais tarde - I 854 -seria
transferido pura o Recife, onde .alguns anos depois, do alto de sua
cátedra, Tobias Barreto ,...- idolo da mocidade - traçaria rumos
novos pura o pensamento jurídico ,nncionai.,A galeria dos grandes
juristas, sociólogos c lilósofos que deram dimensão A notável cséohi
pcrnumbucanu,. igualmente. deve ser reverenciada, no dia de' hoje.
"A escolha, rcalm~ntc, era fcÍicissima. Em primeiro Bastaria citar Clóvis Bevilucqua, Artur Orlando, Sílvio Romero,
lugar: atendia ii grande divisilo do Pais, que é, ao mesmo · Fausto Cardoso, Viveiros de .Castro, Faélantc da Câmara, Epitácio
tempo, geográlica csociológica: () Norte c o Sul. Dentro. da Pessou,Cnrvalho'de Mendonça, Esmeraldino Bandeira,:. , ·. ,
unidade ética c politica do Brasil, há que atender-se a essa , .Em Silo Paulo, com n instalação da nova Academia no convento.
dualidade .determinada pelo meio. lisico, pela formação da franciscano; o. velho burgo colonial: sofre gran'des transformações.
ruça, pelos géneros de cultura ndotados, pelas tradições Tudo na vida da cidade acanhada passá n girar cm torno dasativi·
históricas, Em segundo lugar, cm cada uma dessas divisões dades dos estudantes. Os jovens acadêmicos vivem entre Casa da
foi escolhido ponto muito adequado a desenvolver· quali· Ópera, o Largo do Pélourinho 'e a Rua da Palha. A IÓnda negra da
dadcs próprias da raÇa, E o intercâmbio das elaborações do Fuculdude comecri a ser rCunida pelos ·'crOriiStas· ··românticos, dentre
Norte c do Sul deveria, necessariamente, contribuir, muito os quais se: destaca o muito imaginativo Pires de Alméidn, autor da
vantajosamente, para a unidade moral do organismo poUti· prolixa Escola Byronlana no Brasii,'Ao lado da tradiçilolitcrárin ga·
co, Pernambuco representa, principalmente, as tradições nhu lugar de destaque a crônica politica.· Sugestiva i: a presença de
liberais, o intenso amor da pátria (a guerra holandesa, os sociedade secreta, herdeira das fraternidades estudantis européias, a
movimentos de 1720, 1817 c 1824); São Paulo é o espirita de denominada ''Bucha"~ fundada por Julius Frank, cjuefalccerin aos
organização política, e da atividade cconômica; é. a pátria de trinta' e seis anos de idade, adorado pelos ~studantes;
Alexandre e Bartolomeu de Gusmão, dos Bandeirantes, dos ·
O Sr. Ev~ndro· Carreira (MDB - AM) ·- Permite· me V. Ex•
Andr~dus; deu u orientação mais conveniente ao movimento
um
aparte~
da independência c é, hoje, a mais rica c industriosa porção
du terra brasileira. n
O SR. OirOLEHMANN·(ARENA- SP)- Com muita
honra, nobre Senador Evundro Carreira.
Nilo obstante a defesa apresentada por vârios Deputados, o
O Sr, Evandro Carreira (MDB -AM)- Nobre Senador Otto
projeto de criaçilo daqueles estabelecimentos de ensino superior não
foi aprovado. Recorda PUnia Barreto, ao estudar a evolução do Lehmann, quero associar-me à ~omcnngcm que ·V. E~• pri:sui 11
pensamento juridico brasileiro, não terem faltado argumentos "para fundação dos cursos jurldicos do :arasil. E evoco os meus idos de ·
urredur de Silo Paulo a universidade projetada, .desde a mil estudante, onde cm todo li de agosto nós nos curvâvamos no altar
pronúncia dos paulistas, ati: o horror da Serra do Cubatilo, por onde drr Pútria, geralmente num grande scminârio, numa grande conccn·
traçilo estudantil, onde as idéias se connitiiVnm, onde os debates ·
teriam de subir os estudantes vindos por mar...".
Finalmente, a proposta de Fernandes Pinheiro acabou ocorriam e onde os talentos oratórios se afirmavam nos celebérrimos
prevalecendo, Silo Paulo c Olinda foram escolhidas · como os concursos de oratória das semanas de estudosjuridicos, E o. faço,
primeiros centros ju!idicos brasileiros. Dom Pedro I .sancionou a nobre Senador, lembrando que esta homenagem é profundamente
Curta memorúvcl a li de agosto de 1827, consagrando assim os es- justn. V, Ex•.homenugcia o advogado, aquele profissional que rece·
forços do Visconde de Silo Leopoldo c projetando a figura ímpar de be, por vocação, a incumbência de defender os ~I ti mos resquícios de
Curvulho' c Melo.' Os cstututos das Academias, trabalho modelar liberdade que o homem ainda possui, porque obrigado n cedê· ln foi,
desse Deputado, não só ditavam normas a respeito do ensino nos desde que se reuniu pela primeira vez cm grupo, cm sociedade, isio
diversos rumos do Direito consagrado na época, como faziam sábias obediente uo Jean JucqucsRousscnu no."Contrnto.Social". E desde
recomendações aos futuros mestres. Uma delas vale a pena então, nobre Senador, o homem cada vez mais cede direitos, porque
untes ele cru livre, sem peius, ele conduzia seu destino, mas desde que
rclembrur:
pela primeira vez se agregou, desde que pelu primeiru vez se agrupou,
"Scril o docente muito breve e claro nas suas exposições, -ele foi obrigado 11 fazer essus concessões; c cada vez que o homem
Niio ostcnturtl erudição por vaidade; mas, aproveitando o muis se agrupa, cudu vez muis que ns mcgalópolis crescem, cada vez
tempo cm lições úteis, tirará só da doutrina o que forneces- mais o homem cede direitos em fuvor do Estudo, e cada vez mais o
sário paru u perfeitu inteligência das matérias que ensinar..."
Estudo tenta justincur cssu usurpaçilo. E o advogado, uté ugoru, é
nquele
que, em se ubcberundo e se uurindo em todas as ciências,
Os cursosjuriêlicos forum instalados em Olinda, u IS de maio de
procuru urgumentos e recursos pura manter sempre viva esta lümpa·
IH2H, no Mosteiro de Siio Bento; os de Silo Paulo, a I• de março do
mesmo uno, no Convento de Siio Francisco. Com sua instnlaçilo, tor· du de resquicio de liberdade que o homem guurdu. Nobre Senudor
num-se Siio Puulo e Olinda os mais importantes centros culturais do Otto Lehmunn meus parabéns pela oporturi'a homenagem.
País, com os quais us Escolas Mí:dicns da Bahin e da Corte não conseO SI!. 0'1"1'0 LEJIMANN (ARENA - SP) - Muito gruta n
guium rivalizar. Plenos de inquictuçiio, os jovens estudantes viio V. Ex•, nobre Senador Evundro Carreira, pelo seu brilhante npurte c
absorvendo ns novas idéias que se espalham pela Europa, desde o uproveitnndo o titulo do seu livro digo: "Mrils um Recado do Amuzo·
Ecletismo de Victor Cousin utó o Positivismo spenccristu, triunfante nas". Muito agru~ecido u V. Ex•
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-187Celeiro du vida intelectual brasileira, as duns Faculdades produziram, uo longo de sua história vez c meia: centenária, uma plêiade
extraordinária de· mestres do· Direito c intelectuais· de. raro valor.
Abrigaram assim' as duas Acudcrilius ·poetas· como Castro Alves,
Raimundo Corrêa, Álvares de Azevedo, Aureliano Lcssu, Fagundes
Varela, Vicente de Carvalho, Ezequiel Freire, Teófilo Dias, Lúcio de
Mendonça, Luis Guimarães, e tantos outros.
O Sr. Heitor. Dias (ARENA- BA)- Pcrm.ite V. Ex• um aparte, nobre Senador?
, · .
·
OSR • .OITO LEHMANN (ARENA - SP)~ Honro-me cm
ouvir V. Ex•, nobre
Senador Heitor' Dias.!;:
uma...voz da Buhiu.
.
! .. ;
' '
O Sr. Heitor .Dias (ARENA- BA)-'- Velho dlstico romano"Onde hú sociedade, há direito" - mais do que uma sentença é um
axioma. E à proporçãoquc a sociedade se desenvolve o Direito, que
nuo pode ser estático porque rencxo da própria 'sociedade,' vili tam·bém sofrendo us mutações que a evolução c as circunstãncius determinam; Quando V. Ex•, presta, cm boa Jiora,-esta homenagem, cm
nome du Liderança do Partido ..:
'
O SR. OTro LEHMANN (ARENA - SP) - Por iniciativa
do nosso Lider, onobre Senador Petrõnio Portella,

tentativa pura colocar a utividudc dos profissionais do Direito numa
posição subalterna, como se ela, não devesse .estar na primeira linha
de todasus,utividadcs.profícuus do País. Assim, V. Ex• presta c
rende um culto à verdade histórica e'à innuênciu que a criação dos
cursos jurídicos trouxe pura o desenvolvimento nacional.: Por isso cu
me associo à' sua manifestação c o parabenizo pela iniciativa, por
esse serviço que presta à verdade . histórica c à tarefa desenvolvida
. por .todos .aqueles. que cultuum o Direito cm nosso. País. Muito
obrigado a V; Ex•
O SR. OITO, LEHMANN (ARENA.:..: SP) - O aparte de
v: Ex•, Senador Wilson Gonçalves, veio enriquecer. ainda: mais o
pronunciamento que estou fazcndo.ncstu tarde. Agradeço, sensibilizado, às palavras que acaba de pronunciar•.
Concedo o aparte, com muita honra, ao nobre Senador Dirceu
Cardoso. /
O Sr. Dirceu C1rdoso (MDB ;... 'ES) -Nobre Scna'dor Otto
Lehmuim, nenhuma tribunamais alta, nenhum intérprete mais representativo do ·que v;· Ex• para, daqui do planalto; abrir as comemorações do Scsquicentcnãrio da Fundação dos Cursos Jurldic?s no Brasil. V. Ex• assinala, pois, a instalação cm nosso País daquelas escolas
que criaram uma consciência jurídica na nossa· Pfitria c afirmaram
um momento' nacional, Quando os brasileiros fixaram os limitc:S de
seu território, nós tivemos consciêncià dÓPaís.'Quando o Brasil cm7
de setembro c IS de. novembro, -naquelas h'cróicas jornadas, cmun- .
cipou-sc c criou a República; nós formamos Íl idêia de Náçãó~ Mas a
Fundação dos Cursos Jurídicos deu-nos a consciência jurídica de que
hoje o Brasil desfruta. ~. Ex•, intérprete magnfflcó dcstcmomento c

. ' O Sr. Hcltormus (ARENA- BA)- ...e que, por isso mesmo,
u ela ~e associa~ quando V. Ex•, repito, prc~tu, e de modo eloqUente, tilo justa liomenagem' à data da Fundação dos Cursos Jurídicos,
estú; também', decorrcntem"nte, enaltecendo a própria nação brasileira, (;.porque sentimos, desde os primeiros instantes de nossa formação, uma vocação pelo culto do Direito, Quando, no Brasil Colônia, desta homenagem, foi mais feliz ainda: ao revés de nomear nas duas
não se dispunha dos meios pura que esses estudos se processassem escolas os focos cm torno dos quais se adensou o pensamento jurídi·
aqui, grandes nomes, que se firmaram no conceito da nossa História co c literário da época, v; Exl fez mais; ao' revés de nomear estágios
Política, Cultural e Literária, foram completar a sua formação nas dessas cscólas no desenvolvimento brasilciro,'Cità às vultos emincnuniversidades protuguesus. E, no Brasil, já mais tarde, três grandes . tes,: egressos de suas bancas, egressos de. suas, arcadas, das velhas
escolas vieram, depois, surgir como fontes permanentes de ensiná do ·arcadas do Siio Francisco •. da tradicional escola de São. Paulo, c
Direito: a de Olinda, a de Silo Paulo e a da Buhia,' Dessas três escolas nomeia, para o_ plenário,, os nomes ilustres das letras, das. letras
surgiram grandes nomes que honram as Letras Jurídicas nacionais. E jurídicas, da advocacia, da consciência jurídica do País, referindo-se
eu diria mesmo·quc o culto no Direito é uma espécie de medida-de a'os luminares, magníficos, representantes, que saíram de Olinda e de
uma civilização, sobr;tudo; quando se interpreta que ele há de ser São Paulo, para o engrandecimento ao pensamento jurídico nacional
sempre dinâmico, Como nortcador de.todas as-leis. Congratulo-me, c para o engrandecimento de nossa Pãtriu. : ,..
pois com V. Ex•' pelo 'seu brilhante discurso c associo-me a esta
O sa: OTIO LEHMANN (ARENA - SP) ·_: Agradeço a
homenagem, prestando,· n~stc ensejo, um tributo de ádmiruçilo' u intervcn'ção dcV. Ex•, nobre Senador Dirceu Càrdoso, nilo só pelo
quantos são 'responsáveis pela aplicação do .Direito, no Brasil, relevo que também dá aô meu discurso, como; ainda, pelas palavras
porque eles são merecedores de nossa estima, de nosso apreço e de " generosas que me dirigiu e quemuito mi: sensibilizaram. . . .
nosso ~éspeito; pelo exercício de uma missilo, tão árdua e tão nobre.
Prossigo, Sr. ·senadores, lembrando .que aquelas Academias
()SR. O'l'rO LEHMANN (ARENA- SP)- Muito agradeço formaram parlamentares do gabarito de FranCisco Belisário,' Joaa V. E<•, nobre Sen'udor Heitor Dias, pelo relevo que dá ao pronun- quim Nabuco, JoiloMendcs Sênioi, Ouro:Prcto, Joilo Alfredo, Gabriel dos Santos; Carneiro de'Campos; foram berço dejurisconsultos
ciamento deste modesto representante de Silo Paulo.
•
do. porte de .Pimenta· Bucno, Lufayette. Pereira, Teixeira d~ Freitas,
o' Sr. Wilson GonÇalves (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um Joaquim Felféio dos Santos, José Bonifácio o MoÇó; Clóvis'Bcvilàcuparto, noorc SenadorOtto Lehmann?
qua,Rui Barbosa, Pedro Lcssu, João Mendes Júnior; estimularam a .
crhÍtividade de ficcionistas do talento de José de Alencar c Bernardo
O SR. OITO LEHMANN (ARENA -SP)- Com, muita hon· Guimariles, Franklin Távora c Graça Arunhà, Monteiro Lobato c
ru nobre Senador Wilson Gonçalves,
Godofredo' Rangel. Além de· terem presenciado (Silo Puulo sobretuO Sr. Wilson Gonçalves (ARENA - CE) - Hesitei inter- do) a formaçiio de quase todos os presidentes civis do Brasil: Prudenromper o brilhante pronunciamento de V, E<•, uma vez que fula, te de Morais, Campos SuJes, Afonso Pena,. Rodrigues Alves, Epitá·
neste instante, em nome de tódos nós, desde que ocupa a tribuna em cio Pessoa, Artur Bernardes, Venceslau Brás, Washington Luis, Ncfunção da Liderança. No entanto, considero especialmente oportuna rcu Rumos, Jünio Quadros,
u iniciativa de V. Ex• em relembrar, em discurso tão fundamentado ·
o· Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V, Ex• um
e brilhante, a formaçilo dos cursos jurídicos no nosso País c o seu ~~
.
renexo nu vida cultural e política brasileira. Creio que V. Ex• presta,
O SR. OITO LEHMANN (ARENA- SP)- Ouço .V. Ex•
nesta tarde, inestimável serviço à própria História do nosso País, res·
sultundo n importância c a inOuência que essa iniciativa trouxe pura
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) - V, Ex• nilo se esqueça,
o desenvolvimento cultural e político de nossa terra, Citou V. Ex• os em seu relato, de fazer referência a CustroAivcs, que ld estudou tum·
nomes de luminares que se destacaram nas letras jurídicas c na polfti· bém.
·
ca, prestundo, assim, uma colaboração de todo apreciável ao
O SR. OTIO LEHMANN (ARENA- SP)- Não foi esquecidesenvolvimento do País, Mais oportuna essa iniciativa de V, Ex•
porque, com a exucerbação do tecnicismo cm nosso País, houve certa do, Castro Alves ê sempre lembrado, Sr. Senador. O grande vute foi

-188Prossigo nu leituru, Sr. Presidente,
Nesse contexto u que untes me referi, gunhum relevo expressivo
os versos (uindu inéditos) do Cunto de Amor ll Faculdade de Ptiulo
O Sr. lluy Santos (ARENA ...., BA) - V.. Ex• me perdoe: é o ex· Bonlim, de que lemos signilicu'tivos fragmentos:
cesso da bniunidnde,
·
Somos pussudo e futuro
Presente de indnguções
O SR. OTIO LEHMANN (ARENA- SP)- Mas lico muito
Pedra de sonhos crescendo
grato com u sua intervençüo, porque isso demonstra que V, Ex• está
. No Lurgo de Silo Francisco
atento ao meu discurso; talvez fosse u minha dicção de paulista, que.
Plfnio Barreto já dissera ser uma das razões pelas quais se impugnava
'"'l'el;l memória da terra
a localização em São Paulo, da primeira Escola Superior.,,
Pelos segredos do Pútio
Pehi prece dus Arcadas
Sr. Presidente; Srs. Senadores:
Pela uuroru das ~urcdes
Desnecessúrio, senão impossível, enumerar aqui' os grandes
.Pelo mistério das sulus
homens que pussaram pelos bancos escolures das duas vetustas aca·
Pelo grito dus estútuus
dcmius. Agusulhudos 'por idêntica alma. mater eles integram, com
Pela voz du escuda riu ·
seus nomes, u Históriu ·da Brusil. Fuzem.purte viva dei uma tradiçüo
Pela clareira do Largo
que nos conlirmu a verdude de que "lutar pelo futuro niio .é des·
Pela bênção dos telhudos
prezur ó passudo", Este amor pelu legítima trudiçào, justilica a
. Pela ui ma dos poetas
soliduríedude que não podemos negar a iniciutiva como aquela que,
Pelo martírio de heróis
em 1971, restubeleccu a existência de uma Faculdude de .Direito em
Por tudo que é mocidade
Olindu, A suu primeira.turma recebeu os diplomas nouno passado
no pâtio mesmo do velho Mosteiro de Süo Bento, revivendo dias
As festas que hoje se iniciúni deverão, Sr. Presidente, Srs,
memorúveis do.século passudo. ,Da mesma formu compreendemos e Senadores, ·prolongnr-se ati: li de ugosto ·de 1977, celebrundo fatos
apoiamos o movimento dosjovens.estuduntespuulistus que se negam intimamente ligudos nos destinos de nossa P:\triu. Signilicum cento e :
u ubundonur o chão originnl.da velha e sempre novu Acudemiu .do cinqUenta. anos. de bdlhantc existência .cult~ral. Refembrú~los é
Largo de Siio Francisco e desejam permanecer velando, uma geraçüo portanto modo legitimo de mais nos afirmarmos confiantes no nosso ,
após outra, as suas mais lídimus tradições,
.
destino degrande Nação, (Muito bem! Palmas. O orador é cumpri·
,
O Sr. F.ranco Montoro (MDB- SP) -·Pcrmitn·me V, Ex• um mentudo.)
nrnrtc'?
. O SR. PRE:SIDENTE (1Vriigulhiies_Pinto)- Concedo u pnluvru
··O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - SP) - Com muitn no nobre Senudor. Dinurte Mariz.
honra, meu curo Senador Frunco Montara.
0 SR •. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Pronunciuo se·
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex•, neste momento, guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
falando pela Liderança da Aliunçu Renovudora Nacional, na .rca· dores:
Mais uma vez venho ocupar esta tribuna para fular sobre os
!idade, fula por todo o Senudo.
problemas nordestinos, Fui hoje informudo, Sr. President~, que estú
O SR. OTI'O LEHMANN (ARENA- SP)- Muito grato u
em murcha, ou talvez mesmo jú .tenha ocorrido, a idéia de se
V. Ex•
importar ulgodão do exterior pura o nosso País. O fato representa,
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Os apartes que acubum sem dúvida, Sr. Presiden'tc, nesta hora, pura os Estudos nordestinos,
de ser dados uo brilhante discurso de V; Ex• é u demonstração desse notudumente aqueles produtores de ulgodiio, como é o meu, o Rio
fnto, Na quulidude de Líder do MDB quero, em nome du Buncuda Grande do Norte, uma verdadeira ·calamidade, dentro da situação
do Movimento Democrútico Brasileiro, me ussociur u este júbilo de econõmicu em que' nos encontramos, Nilo hú nenhuma justilicutivu
todos c d''Ciurur que V, Ex• falando deste tema. e. neste momento pura que se ndmitu, uo nienos, u idéia de se importar algodiiõ·nestu
fnlu, reulmente, em nome de todo o Scnudo. A história dus nossas nlturu em que nos encontrumos, quando o Nordeste atravessa a-duus primeiras fuculdudes de 'oir.,ito marcam, realmente, u História maior crise da sua História nesses últimos tempos, umu safru
do Brusil nu luta pela justiça e pela liberdade. E o fato de terem sido sacrilicndu e um ano, todos·. nós sabemos, seco ou, pelo menos,
fundudus em dois conventos murcum, também, as rufzes cristãs da economicamente prejudicado. A ameaça du ·importação de algodão
nossu culturu. Estu trndição marca, muito bem, uquilo que o ijrusil em reltiÇÜo ii economia do Nordeste, seria um crime que nüo ucredito
foi e aquilo que queremos que ele seju: u grande uspiruçiio do Brasil, seja consumado ou udmitido pelas utunis autoridades responsáveis
dn plena normulizuciio de nossa vida pública. E u plenitude do pela economia do País.
·
Estado de Direito é nesse momento, reforçudu com essu evocação
O Sr. Mouro Benevides (MDB - CE) - Senudor Dinurte
tllo vivn que V, Ex• faz das grandes lições de nossas fuculdudcs, Mariz, V. Ex• me permite um aparte'/ .
V.' Ex• estú de purubéns e, com V, Ex•. o Congresso Nucionul.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com pruzer.
\0 SR. 01TO LEHMANN (ARENA- SP)- Muito ugrudc·
cído u V, Ex•, nobre Senudor Frunco Montara.
O Sr. Mouro Bcnevldes (MDB- CE)- Nobre Senudor Dinar·
Honrtl·mc muito que V. Ex• pcrmitu que u minha munifcstuçüo te Muriz, gosturit1 de tumbém juntur o meu protesto uo de V, Ex•,
represente o pcnsnmento de todo o Senudo Federul. Aliús, diunte dessa perspectivu de importuçiio de ulgodiio em nosso f'ufs.
reencontro V, Ex• ncstn Cusu e, quando nos defrontumos, recordo . Recordo,.ncste instante, que no linul di1 sessão legislativu pussudu, V.
tempos. de nossn mocidade c atê de nosso primeiro posto, quundo Ex• e eu assumimos nesta Cusu umu posicilo de combute, digumos
nmbos reprcscntumos os udvogudos de São Paulo no Conselho assim. ~queln hipótese que cstuvu nu cogitação do Governo, de proSeccionnl du Ordem dos Advogudos do Brasil, cm S. Puulo.
picinr u importucão de algodão peruano, No meu Estudo, ugora há
Muitogruto u V, Ex·, ·- ·
reulmente essa expectutivu; os circulas empresurinis, através de suus
entidudes
de clusse, estão advertidos de queM necessidade de se uler·
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Inclusive nn própriu
tur o Governo parn que niio se perpetre esse crime contra os interesruculdudc, como ui unos que fomos.'
ses du nossa regiilo. V, Ex•. com a sun uutoridudc de homem da Bun·
O SR, 01TO LEHMANN (ARENA - SP)- Renovo meus cada mujoritl1riu, idcntilicudo portunto .com o Governo, faz muito
bem cm chantnr a utcnçilo dos órgi\os co'mpetentes do Poder Executi·
ugrudecimcntos u V, Ex•
citudo.logo que me referi nos poetas que us duns escolas nbrigurum,
Foi o primeiro nome na lista dos poetas imortais,
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-189vo, parn que nilo ocorra realmente essa providência, que é altamente que o homem do campo continue; realmente, na tarefa Ardua de tradanosa aos interesses da ri'ossa região.
bulhar a terra. ii, realmente; .uma das classes desprotegidas d~ nossa
o SR. DINARTE. MARIZ (ARENA _ RN) _ Agradeço 0 sociedade, c~atamentc aquela que nilo tem ussociuçacs org'anizudus
aparte de v, E~•. que til o bem veio. unir u sua h minha voz, para que que possam vir a pliblico pelo rAdio, pela televisão c pelos jornais
defender os seus interesses, é .necessário que nós outros, represcntan·
0 Brasil todo tome conhecimento também daqueles outros interesses
d
d
··
il à · ·
tcs do povo nordestino, altcemos a nossa· voz cm defesa dos seus
que evem pon erar cm re 1uç 0 srtuaçilo que estamos atravess~ndo . legitimes interesses, Nilo é razoAvel que, além das diliculdades atuais
c nilo se insista cm. que o interesse individual ou o de um grupo
i:ccin.ômico di: uma regiilo do Pais procure ·sacrificar 05 interesses de de nossa rcgiilo, o Governo que tem atendido o md~imo possfvcl as
uma região tilo maltratada e tilo ~acrificuda como é 0 Nordeste.
popufações flagefadas, possa, íncocrentenicntc,. praticar um .ato que
:. vá agravar aquela situação de pcnliria a que me referi. Quero, assim,·
O Sr.Agenor Marlà(MDB- RN) ~.:v, Ex• permite um aparte? embora seja desnecessário, dar o meu apoio à iniciativa·de V, Ex• e
espero que a sua voz,.autorizada como sempre; tenha a ressonância
o SR. DINARTE.MÁRIZ (ARENA_ RN) _Pois não.
necessária para que o Governo reflita c não consinta .que se cometa'
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Eu acho que a preocupa· essa injustiça com a nossa região.
çiio doncpresentantes nordestinos é geral. Na realidade hd um
0 SR. _DIN(\RTE MA,RIZ (ARENA _: RN):....:. Obrig~do a
interesse do empresariado, do ramo da cotonicultura, cm importar v. E~•. nobre Senador Wílson Gonçalves, v; Ex• diz bem da
afgodão, dada a escassa safra do produto no Nordeste, Posso asscgu- . incoerência que seria, nesta hora, admitir que se importasse algodão,
rara V, Ex• que ontem'à tarde estive com o Presidente ela Comissão pura prejudicar a economia de uma região que está .sendo assistida
de Financiamento à Produção,. Dr. Paulo Viana, a quem· levei as mi- pelo próprio Governo, para evitar uma catástrofe .na sua 'população
nhas preocupações e S. Ex• assegurou-me .que, apesar de haver mais empobrecida•.
interesse cm se importar afgodão, o Governo nilo pensa, nem de lon-.
. Sr, Presidente c Srs. Senadores,· sei que nilo tem lógica, sei que
ge, em autorizar essa importação. Muito obrigado nV.. Ex•
seria até .um crime admitir'sc importar algodão nesta. hora, pôrque,
. O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) :""'o aparte de v. como eu, todos sabemos que aindàcxistc, cm poder. do Governo, um
E~• cm parte é tranqUilizador,. mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estóquc de 20 mil toneladas de algodão; ConseqUentemente não
quantas vezes não tenho ouvido ou recebido informações que depois existe falta do produto. O que existe é. um pouco a ausência de u·m__
se contradizem cm relação aos interesses nordestinos; quantas vezes •~cesso de produção, de que tanto se têm beneficiado os industriais
não temos solicitado, desta tribuna mesmo, medidas e depois recebe- do Centro-Sul do Pais.
·
mos ~omunicações tranqUilizadoras e os acontecimentos mostram
Quando a nossa safra é regular ou aumentada, os preços silo
exatamente a' execuçiio de medidas contrárias aos interesses do nor- diminutos c as baixas são constantes no jogo comercial e industrial
destino. Nesta hora, a importação do algodão seria, pura 0 produtor entre os interessados da indústria do Centro-Sul do Pafs.
nordestino, - quando o Presidente da República está ordenando
o Sr. Hclvidio Nunes (ARENA - PI) - Permite. V, Ex• um
que se leve o.c,édito aos produtores sucrincudos, notadamentê nas aparte?
úreas mais atingidos, que silo os Estados que produzem o algodão no
Nordeste, ':"" contraditória, mas nós .sabemos também da. pressão
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois não,
cconõmica do Ceritro·Sul do Pais, contrariando os interesses da nos·
sa região. Nós, nordestinos, deveríamos, nesta hora, formar com
O Sr. Hclvidio Nunes (ARENA - PI) - Há pouco, brindouuma só voz num apelo veemente às autoridades do setor responsãvcl nos o Senador Otto Lchmann'com.um belíssimo discurso a respeito
pela importação. Devemos solicitar com energia e mostrar que, real- da instalação dos cursosjurfclicos no Pais. V. Ex••asora, fala sobre
mente, seria um crime .contra n economia. do. Nordeste admitir. que a possibilidadi: da imporlliçilo ,de algodão pelo nosso País, com· re·
viesse ulgodiio de outros 'países, 0 que forcaria a baixa do produto nexos danosos na nossa economia, sobretudo na 'nordestina. Embo·
que está em mãos, apenas, dos nordestinos, porque a safra de Silo ia os .dois· discursos não guardem correlação intima, ria verdade em
Paulo, Sr. Presidente, Srs, Senadores, já foi toda negociada a preços conjunto, eles podem constituir temas para observações inteiramente
altos. E estou falando aqui já· ferido pelas informações que recebi do • vúJidus; o Imperador instalou cursosjuridicos no Sul e no Norte do
meu Estado, onde 0 mercado de algodão, há quinze dias, estava a on· Pais c 'cu lembro que, apesar do norescimento desses dóis cu<sos, na
ze cruzeiros 0 quilo; com as medidas solicitadas, 0 mercado baixou purte relativa à economia o nosso Nordeste participava, pelo menos
para nove cruzeiros c jâ se fala em negociar. 0 ulgod_lio a sete ati: 1870, com 65% da riqueza nacional; hoje, a nossa participação· é
cruzeiros!
• -. · ··
diminuta, é quase que inexpressiva. Sr. Senador Dinarte Mariz. E é
exatamcnte através de medidas como esta ·contra a qual V, E~• se
o·sr. Wilson GonçalVes {ARENA- CE)- Permite V, Ex• um bate na tarde de hoje, e através de. inúmeras outras medidas que,
apurtc? · :
aberta ou sub-repticiamente, foram tomadas, que se retirou da nossa
··
O SR • DINARTE MARIZ
(ARENA- RN)- Com grunde região aquela posição invejável que ocupava há várias df:cadas atrás,
pr:rzer,
De maneira que, neste instante, quero solidarizar-me com o discurso
de V, Ex•, e pedir pura que fiq~emos, apesar das oficiosas infor0 Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE)- V. Ex• tem a autc:n· muçõcs transmitidas pelo ·Senador Agcnor Maria, todos de
ticidude do nordestino e se tornou, nesta Casa, um defensor incnn· sobreaviso no sentido de que,. todos unidos, lutemos pura que essa
sfivel dos direitos edas reivindicações do povo de nossa região. Nilo medidu, altamente prejudicial aos interesses do nosso Nordeste, nilo
obstunte a informação ntuaf do nobre Senador Agenor Maria qúe, scju udotudu pelo Governo Federal,
·de certo modo, desanuvia o umbiente de expectativa cm que vive a
regíilo nordestina, em torno do problema do algodílo, creio que, ain·
O SR. DINAR'fE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o
da ussim, é oportunu u manifestação de V. Ex• afertnndo as autori- uparte de V, E~•. nobre Senador Hclvfdio Nunes,
dades competentes quanto h grave injustiça que seria a uutorizuçilo,
Continuundo minhas considerações,· Sr, ·Presidente e Srs. Senestu fase, de importaçiio de algodão para o Brasil. ~ desnecessário nu dores, tenho que apelar pnra as autoridades c alertá·lns, porque,
pintur o 'luudro de penaria e de misf:riu que se abate, nesta fase atual, qunntas vezes, repito, temos recebido informações que se contradi·
cm todo o Nordeste, principalmente, naquelas regiões atingidas pela· zcml Neste episódio, niio ê possfvel uma soluçao nem mesmo
secu; c, V. Ex• Jevnntundo u suu voz mais uma vez nesta Casa, em mcdiunu que venha u contruriar os interesses da gente nordestina.
defcsu dos produtores do algodilo, prestn um inestimável serviço h
Sr. Presidente, Srs, Senadores, sabemos ó quanto é forte, o
cconamiu nordestinu e, uo mesmo tempo, traz certa confiança paru quunto i: poderosa, vulorosa c quanto significado tem a pressiio no

-190setor económico, E é exatamcntc essa pressão que se faz sentir, nesta
hora, contra os interesses do povo nordestino. Exutamentc contra o
sctor mais sonsivel da economia nacional atua o mais poderoso, - a
indústria do Centro-Sul do 'Pais. E não venham nie dizer que ,não
existe nada sobre o assunto,- pois já li, na imprensa, solicitação de
uma indústria sobre u importação de algodão do exterior. Basta que
se solicite das uutoridades competentes essa medida. par~ que a
umcuçu pese cxutumente sobre os interesses da nossa empobrecida
região.

rcprescnturá um grande prcjulzo pura u economia cotonicultura do
Nordeste, Muito obrigado u V, Ex•

. O SR. DINARTE MARIZ. (ARENA- RN) '-V. Ex•, norte·
rio·grandense como cu, sabe que o nosso EstadÓ detém suu principal
economia no produto ulgodoeiro, e sabe, também, que nesta hora as
con~.cqUêncius já silo lamentáveis, porque a baixa já se está' acen·
tuando. E não se pode dizer que o nordestino esteja errado, p~rquc a
imprensa, daqui c do Sul, já fez alusão a várias tentativas de
Nuo tenho cm mãos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, documento importação. Isso é feito criminosamente! Se não existe, realmente, a
ulgum que justifique a afirmativa de que já foi importado algodão do intenção de importar, se o Governo não quer admitir,a import~çilo,
exterior, mas tenho informações de queijá está em murcha a primeira . então, torna-se ainda mais criminosa essa açiio contra a economtu do
produtor nordestino de algodão.
·
importação, que será de cinco mil tonelad~s.
Sr. Presidente, deixarei a tribuna certo, de que, o .Governo, na
O Sr. l'ualo Guerra (ARENA - PE) - Permite V.. Ex• um
pessoa do Excelentlssimo Senhor Presidente Ernesto Gcisel nãosó
aparte'?
ncgurú esta solicitação.du poderosa indústria do .Centro-Sul do Pais,
O SR.I>INARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois não.
cm relação ao algodão. mas, sobretudo, dará. uma nota definitiva
para que essa exploração, jú cm massa, contra os produtoi'CS de
O Sr. l'uulo Guerra (ARENA- PE) -Inicialmente cu me congratulo com .a vigilância telúrica c patriótica de V. Ex• no sentido de algodão do Nordeste tenha _um ponto ffnal.
defender os nossos bravos nordestinos de. mais essa ameaça que
O Sr. Helvldlo Nunes (ARENA - PI) - (>crmitc V. ':'' um
representa uma liquidação total nesta hora em que à sécu reduziu a
aparte?
quase um terço o preço do algodão, preço que, se compensador, ncs·
ta hora, seria como que umà recompensa pela diminuiçilo da safra.
O SR. llÍNARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer.
Também tenho noticias através de revistas de economias, de que se
pretende importar algodão pura atender às indústrias nacionais.
O Sr. HeMdlo Nunes (ARENA '-.PI) ...:. Com a permissão de
Onde hú fumaça, hú fogo. Por isso, Sr. Senador Dinurte Mariz,
v.
Ex• gostariade pedir a atenção da Casa, para esses tipos de
incorporo-me, com a sua permissão, às palavras de V. Ex•, nesta
boatos. Surge um boato segundo o qual o .Governo ·vai permitir a
hora, para apelar, mais uma vez, ao Presidente Geiscl c às altas
importação de algodão. Por que não ·surge um boato idêntico
autoridades do Pais, no sentido de evitar mais esse atentado contra a
ununciundo que o Governo vai permitir, por exemplo, a importação
pobre economia do Nordeste.
dcjeeps'? Se importássemos amjccp, pagaríamos 1.500 dólares, entre·
O SR. I>INARTE MARIZ (ARENA - RN)- Muito obriga- tanto, porque compramosao Centro-Sul, pagamos 3.500 dólares.
do a V, Ex•, nobre Senador Paulo Guerra.
O SR. lliNARTE MARIZ (ARENA - RN)- .Esse é onosso
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta hora jú não peço, jl1
nuo solicito que se evite a importação do algodão. Nesta hora cu sol i· destino: subsidiar tudo aquilo qúc consumimos e entregar u nossa
cito às autoridades que venham, imediatamente, desmentir, em nota produção u oútras regiões, para depois de beneficiado o 'produto qué
oliciul, u noticia; dizer que o acontecimento não tcrú seqUência, é nosso, voltar às nossas mãos já com um aumento considérúvel,
porque os interessados que já solicitaram a medida estão, cxn- para ser Consumido,
tumentc, procurando forçar u baixa do mercado para que os produ.
Jú falei certa vez, desta tribuna, sobre um urtigo do jornalista
tores _de ulgodão, aqueles que são os mais empobrecidos e neces- Eugênio Gudin, figura eminente c merecedora de toda a atenção dos
sitados, entreguem o seu produto n firmas, muitas delas subsidiárias brasileiros, grande pelcjador da economia brasileira. Disse ele, cm
de ffrmus estrangeiras; E amanhã, quando se verificár que a impor- seu urtigo, que não havia salvação para o Nordeste, porque tudo que
tuçuo não foi realizada, terão já os sacrificados produtores de o Nordeste produzia vendia ·na disputa dos preços internacionais.
algodão entregue ao comércio mais alto, a essas nrmas interna; Todo o nosso produto, realmente, é vendido no limite, na paridade
cionuis, o seu produto, por um preço irrisório. o que já cstáaconte' do mercado externo, e tudo o que nós consumimos é subsidiando as
cendo nesta hora. O primeiro passo dado já surtiu efeito contra a nos- outras rcgiõcs'industrinlizudus do Pais. Este é o nosso destino, Sr.
sa economia: o homem produtor, o mais cmpob'recido, aquele que Presidente.
nu o pode, realmente, guardar o seu produto para resistir u uma invesMus, tenho u certeza de que todas as gerações que me .viio
tida como u que está ocorrendo agora, entrega o seu produto que sucedendo, como as que cu também sucedi, esturilo sempre alertas nu
ontem valia Cr$ II ,00 o quilo c que hoje já está, no Rio Grande do defesa dos interesses do Nordeste, certos de que um dia nós po·
Norte e nos outros Estudos, a CrS 9,00 e CrS 8,00 o quilo c, deremos, com as nossas próprias milos, integrar-nos na economia
umanhu, tulvezjú esteja reduzido a menos de lO ou20%.
deste Pufs c conviver com us outras regiões brasileiras como irmãos c
As autoridades precisam tomar medidas vigilantes, precisam não como escravos. (Mui to bem!) (Palmas.)
negar, denunciar e fazer com que elas cheguem em todo o território
do Nordeste, pura que o produtor fique, reuhncntc, sabendo que esta
O SR. I'I!ESII>ENTE (Mugalhiles Pinto)- Concedo a palavra,
«ploruçilo é umu investida pura causar a baixa do produto.
pura umu breve comunicação, ao nobre Senado~ Augusto Franco.
O Sr. A~cn<lf Maria (MDB - RN) - Permite V, Ex• um
. ...
ii
aparte'?
O SR. AUGUSTO FllANCO (ARENA- SE. Para uma breve
comunicação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
() SI!.UINAil'I'E MARIZ (ARENA- RN)- Pois não.
Assumiu anteontem a Reitoria du Universidade Federal de
O Sr. A~cnnr Murlu (MDB- RN)- Nobre Senador Dinartc Sergipe o Economista Professor José Aloisio de Campos, u cuja
Mariz, fiz ver uo Diretor da CFP, que o simples boato de importar posse tive o prazer de estar presente. Técnico de Administração cuja
ulgodüo representa, não rcslu u menor dQvidu, psicologicamente, um cupacidude jd foi plenamente comprovada, cuja competência já foi
urrefeciment<r nu comcrciulizuçuo do nosso produto. Seria de suma comprovudu em vários cargos que exerceu no setor Público Estadual
importtlnciu que o Governo desmentisse de umu vez por todas u pos- c Federal, o Professor Aloisio de Campos teve os seus méritos
sibilidade dessa importução, porque, se persistir a Idéia, só esta idéia reconhecidos pelo Presidente Ernesto 'Gciscl, que escolheu o seu
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-191nome entre os seis que foram apresentados pela U~iversidude de receber u necessária atenção do Governo Federal, estarão sendo,
cstumos certos, concedidos a Sergipe novos instrumentos que irilo
Sergipe. . .
.
A vida do Professor Aloisio de Campos tem sido um exemplo de viabilizar o processo de desenvolvimento do Estado,.( Muito bem!)
dcdicaçilo permanente ao Serviço Público, Foi ele o introdutor dos
o SR. I'RESIIlENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
métodos de pluncjamento da Administração Estadual. Um pioneiro
comunicação.
nu lutu pelo desenvolvimento e pela racionalização administrativa, ao nobre Senador Nelson Carneiro; para. uma\ breve
•·
. '·
Aloisio de Campos criou o Conselho do Desenvolvimento Económico
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- 'RJ. Para uma comude Sergipe- CONDESE - cm 1959, tendo sido seu Secretário nicação. Sem revisão do orador,):...:: Sr. Presidente, Srs; Senadores:
Executivo, éargo no qual permaneceria até 1963 e voltaria a ocupar
A semana passrida foi caracterizada pela exaltação, tanto' pela
cm abril de 1964, e, novamente, em 1974, na administração do atual Maioria quanto .pelá Minoria, da colaboração da lmprens~ no que
Governador José Rollemberg Leite, tendo, neste posto, sido indi- diz respeito à fiscalização dosatos do Governo.
.
.
cudo pura u Reitoria da Universidade, Prefeito de Aracaju no pcrloPor isso mesmo, Sr. Presidente, surpreende que na Folha de São
do de fevereiro de,1968'ajulhode 1970,'o sr: Aloisio de Campos Paulo, de hoje, tenha sido publicada a seguinte noticia procedente do
executou um corajoso, programa de ref~rmas e que devolveram à Rio de Jun'eirõ:
, .
·. :
,
Prefeitura a necessária operacionalidade, dotando-a de um ·'sistema
"SEMANÁRIO
TEVE
25
MATE:RIAS
CENSURA:
modernizado de administnição, que eliminou vicias· e possibilitou
DAS
aos futuros preféitos a obtenção dos recursos necessários para a
execução de tarefas prioritárias~ . . . , ,. ·. · . .
·
RIO (Suc~~sal)..., Apesar de a liberdade de imprensa ter
Um homem estudioso dos problemas económicos c sociais; o Sr.
sido mencionada nos últimos dias, a propósito da divulgação
Aloisio de Campos, tem sido um precursor, a apontar caminhos
dos exageros salariais dos funcionãrios :pOblicos ·de alto espura o desenvolvimento de Sergipe, A' ele devem-se. os primeiros
culiio, o assunto nllo poderá ser abordado no. próximo nú.passos pura a industrializaçãcido Estado e também a luta em favor
mero do semanário Opinião (n' 197,. que sai. depois de·
do aproveitamento dos n'osso recursos mineiras.
'
'
' .
amanhã), por decisão da Censura Federal; em Brasüia.
. ·
Como técnico, a originalidade d,o Sr, Aloísio. de. Campos reside
Ontem, os.editores do jornal foram comunicados de que
exutumcnte no 'fato dc'que não t:'e!eum burocrata que o manuseio
as trêsmatí:rias'(22'1audas), um pequeno editorial (de meia
Constunte 'de .. cifrnS insensibilizou pnrn n .realidade sOcial. O novo
luuda) e capa alusiva aos superfuncionários e à mordomia
Reitor da Universidude Federal de Sergipe sempre foi; sobretudo,
foram vetados pelá censura, sem maiores explicações. '
um obstinado éiefensor de soluções 'novas; um inconformado com as
Tumbí:m. uma. matéria referente· à punição do cx-gover~
estreitas· perspectivas· de Sergipe, e do Nordeste; um· lutador que
nadar do Rio Grande do Norte, Cortez Pereira, por
jumais deixou-se abater, mesmo nos piores momentos quando o seu
corr,U,ção, teve sua publicação. proibida pela censura. . . .
idealismo e capacidade de trabalho foram completamente in6teis.
O número de Opinião que vai para as bancas sextu-fetra
Dcmfiando uma estrutura quase sempre adversa, onde muitos
deixará de publicar 25 matérias, vetadas na íntegra, nove parse encontravam; um convite permanente à acomodação c ao conforcialmente, além de 37 ilustrações e li chamadas de capa;
mismo, o Economista Aloísio de. Campos conseguiu introduzir
tambi:mvetudas pela censura."
novas concepções, fazendo com que a ·improvisação, que caracteriEst~u certo, Sr. Presidente, que este seria o ;;,élhor momento ,
zava o Serviço Público em Sergipe, fosse substituída por métodos
para o Governo, que j6 viu as vantagens da liberdade de imprensa,
rucionuis, demonstrando a necessidade de planejamcnto, e preconi·
extinguir os focos ainda de restrição a essa liberdade. Então; a liberzando u troca do empirismo por uma politica de desenvolvimento,
nu Faculdade de Ciências Económicas, onde lecionou desde I952, e dade de imprensa seria ampla cm todo o País, com grande proveito
pura todos os que acomp~nham o. dcsenvolvi~~~to. nacional e,
tumbém chefiando setores importantes da Administração 'Estadual.
principalmente; para melhor esclarecimento c· v1gtlunc•a do· Poder
O Professor Aloisio de. Ca~pos foi o responsável pela formaçuo de
Executivo, Mui\o obrigado. (Muito bem!)
·.
uma elite tí:cnica meltior preparada para responder ao fascinante
des111io de contribuir 'para a transformação das estruturas EconócÓMPAR.ECEM MÀISOS SRS. SENADOR,ES:
micas e Sociais do Estudo, através do seu desenvolvimento,
José Guiomard ...:·José Esteves- Jarbas Passarinho-:- Josi:
Na Faculdade de Cií:ncias Económicas, onde leciona, c~egando
SarneyFausto Castelo-Branco·- Wilson Gónçalvcs:..:. Jessê
ugoru à Univcrsidude. Feéferul de Sergipe, o, professor Ãloísio de
Freire·- DomicioGondim.;... Ruy Carneiro-· Marcos.f'rcirc ...:.
Cumpós tem à sua frente nilo só as honrarias e prerrogativas de um
Paulo Guerra :...,. Arnon de Mcllo '- Luiz Cavalcante'- .GiJvan
umbicioso posto, m11s também, sobretudo, um rio\lo desafio ·a enfrenRochu - Luiz Viana -·Benjamim Farah - Franco Montoro tur, Com'preendendo 11 Universidade como um núcleo que deverá
Lázaro Barbozu ·- Mendes Canale -· Paulo Brossard - Tarso
c11d11 vez muis contribÚir para o processo do desenvolvimento, o
Outra. ·
novo Reitor,jt\ revelou que não .irá permanecer acomodado, assistindo a continuação de um processo que tem feito das Universidades
O SR. I'RESIJ>EN'I'E (Maga!hiles Pinto)- Sob~c n ~esa,.proorganismos distanciados da realidade, dominados por concepções
jeto de lei que serú lido pelo Sr, 1•-Sccrctário.
·
que a evolução soci11l·superou, e presos a preconceitos herdados de
lido
o
seguinte
um p11ss11d0 em que não se scntium, ainda, as formidáveis pressões
du teenologiu sobre 11 sociedade. Adaptar u Universidude Federal de
I'ROJETO DE LEI DO SENADO N• 181, DE 1976
Sergipe us condições regionais, transformando-a num instrumento
Dispõe sol1re a uniformização do saltlrlo mlnlmo em todo
dintimico de pesquisa e de crescimento de técnicos que possam ser
o i>nís.
úteis uo nosso desenvolvimento, í: um dos objetivos já anunciados
pelo novo reitor. Este propósito nno pode deixur de merecer apoio,
O Congresso Nacional decreta:
de ser estimuludo, pois representtt a integração· da Universidade ao
esforço pela supcruçào do atraso, pela vitória sobre a subdesenvolArt. I• O sulltrio mlnimo, a que se referem o inciso I do art. 165
vimento. Deve ser ressultudu, assim, u orientação nova que terá u du Constituição e o urt. 76 da CLT~scrá uniforme cm todo o territóUniversid•tde Feder:tl de Sergipe e LJUc deverá merecer, por canse· rio brusileiro a partir do primeiro reajustamento qu'c se realizar após
guinte, todo o upoio do Governo Federal, especiulmente utravés do u vigência desta Lei.
Miuistério du Educuçào e Culturu. Nu medida em que u turefuu ser
Art. 2• Estu Lei cntrurd cm vigor nu da tu de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
cxccutudu pelo novo Reitor d11 Universidade Federul de Sergipe
'
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As regiões brusileirns pura efeito de uplicuçilÕ do sulário. mínimo
eram vinte e duns ao tem'pó cm que foi editada a Consolidação das
Leis do Trabalho (art. 84); mas foram reduzidas, através dos tempos,
c hoje em dia são, de fato, apenas cinco,
.
Esse .comportamento das auto.ridndcs governamentais, cncar·
regadas de estubele~cr as regras básicas pertinentes ao 'salário mini·
mo, evidencia u tendência c mesmo a necessidade de. se· chegar à
uniformizução do salário, considerado básico à sobrevivência, em
todooPaís..
·
·· ·
.
'
'
:
.
O que préti:ndemos neste projeto de lei é, exatamentc, assegurar
o ulcunce desse objctivo jâ a partir do primeiro· reajustamento. que'.
vier u ser decretudo, · ·
·
De fato, a experiência tem demonstrado. que as diferenças sul a·
riais~ com base na divisão regional - adotadas também para csti·
mula r 6 . desenvolvimento. de algumas regiões·prciblcmas - lêm
produzido efeitos contruproducentcs, Com efeito; o chumado . podcr
de atraçilo da milo·dc·obra barata funcionaria, cm tese, como força
de captação deinvestimentos empresariais e, pois, como elemento
capaz de gerar novas ofertas de trabalho, Contudo, vem servindo, so·
bretudo, pura ampliar os contingentes de trabalhadores quc,.deixan·
do os locais onde o salário mínimo é baixo, vão à procura dos gran·
des centros, principalmente Rio, Silo Paulo, Paraná; Brasília etc.
A conseqUê~ciu im~diaÍÚ a escassez de miio-de'~bra em deter·
minadas regiões de salário mínimo mais baixo, assim .como, iambém
inevitavelmente, o avuntujado crescimento do> problemas sociais nos
grandes centreis que, certamente, não' dispõem de capacidade para
absorver as levas de imigrantes a procurá-los.
·
Já no primeiro semestre deste an~·. ém discurso pronunciado da
tribuna do Senado, acentuávamos as preocupações c di!iculdndes
por qÜi: vinha· passando a região cana vieira do Estado de Pernam·
buco, inclusive no que. dizia respi:itci .à.~centuada evasão de t.rnba·
Jhadores em busca de melhores salários no sul do Pais.
Qualquer .brasileiro. medianamente. informado sabe que o
problema é comum .às regiões br~sileiràs onde o,nlvel.de salário mini·
-moê inferior, embora elas, como ocorre nà Norte e Nordeste, apre· ,
sentem, por vezes; custo de vida mais alto que aquelcs.ond.e vigoram
telos salariais mais elevados,
·
A unificação do salário :âc sobrevivência, que na· verdade é
percebido pela muioria da milo-de·obra ativa do Pais, ··reduziria, com
toda certeza, o êxodo anteriormente referido, uma vez que, sendo
igual a contraprestação salarial miníma, o 'amor à' terra. e outros
-laços de ufctividadc bastariam para fixar os trabalhadores ·nos luga·
res de origem.
'·
Da mesma· forma - e este é um dado que nilo 'pode ser· despre·
zado- a equiparação do.salário miriimo, conferiria, nos assala·
ri adas das regiões hoje inferiorizadas, urii· maior poder aquisitivo,
contribuindo p'nra o desenvolvimento. das respectivas regiões;
Ademais, o fato de atualmcntc existirem apenas cinco regiões
para efeito dc.uplicaçilo do salário mínimo, não é de· se temer even·
tuuis conseqUências desfavoráveis du imediata uniformização. Tal·
vez que, ao tempo da .divisão do Pais em 22:regiões, pudesse haver
efeitos negativos nu ecoililmiu dos Estados-membros menos desen·
volvidos. Hoje cm dia, com apenas cinco regiões e com as diferenças
de níveis salariais bustante r~stringidns, tal hipótese fica afastada.
Por fim, estamos certos que o presenle projeto de lei vem ao
cncontroCie antiga _tese defendidu nesta Casa e na Cúmara dos Depu·
lados, nesta como na legislatura anterior, por todos que têm senlido,
de perto, quilo discriminatório tem sido o critêrio de' fixação dos nl·
veis salariais mínimos, cm relação às regiões. mais sacrificadas do
Brasil. Por isso esperamos que todos- MDB e ÀRENA- ussegu.
·cm a sua aprovação.
Sul a das Sessões, li de agosto de 1976.- Mnrcos Freire,

... LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO.BRASJL

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

Art. 165, A Constituição assegura nos trabalhador~s os scguin·
tcs direilos, além de outros que, nos te-rmos da lei, visem à melhoria
de sua cÓndiçilo sociài:
· '. , .
,· .,. I - salário miníma. capaz de. satisfazer, conformp as con'dições
de cada região, as suas necessidades normais e as de sua -fnmflia;
II -salário-família aos seus dependentes; .
·
.
III- proibição de diferença de salários c de critério de admissões por motivo de sexo, cor e estado civil;
IV- salário de trabalho noturnosupcrioruo diurno;
V - integração na vida e no desenvolyimento da empresa, com
participação nos lucros e, excepcionalmente; na gestão, segundo for
estaoelecido em lei; . .
.
· .
·. .
.'
Vi -· duração diária do trabalho não excedente· a ·Oito horas;
com intervalo para descanso, salvo casos especiltlmente previstos;
VII- repouso sem~nal remunerado e.nos' feriados Civis c reli·.
glosas, de acordo com a tradição local;. ·
'
VIII- férias anuais remuneradas:'
: ',
IX;... higiene e segurança do trabalho;
X - proibiçilo,de trabalho, em indústrias insalubres, a mulheres
e menores de dezoito anos, de trabalho nõturno. a menores de dezoi· .,
to unos e de qualquer trabalho a·menores de doze imos;
. '
XI - descànso remunerado da'gestante, a·nles ·e depois da· par·
to, sem prejuízo do emprego e do salário;
.
.
XII '- fixação das porcentagens 'de oempregados' brasileiros n'os
serviços públicos dados em cónêessilo e nos estabelecimentos de
delerminados ramos comerciais c industriais;
XIII- estabilidade, com indcnizaçilo no trabalhador despedido
ou fundo de garantiu equivalente;
XIV - reconhecimen1o das convenções coletivas de trabalho;
((V- assistência saniiãria, hospitalar e médica preventiva; ·
XVI- previdência social nos casos de doença,·velhice, inva·
'lidez e morte, seguro-desemprego, seguro contra 'acidentes do trabalho c'proteção da maternidade, mediante contribuição da União, do
empregador c do empregado;
XVII - proibiçilo de distinção entre trabalho manual, técnico
a·u intelectual, ou'cntre os profissionais respectivos;
,
,
. XVIII- colónias de férias c clinicasde repouso, recuperação c
convalescença; mantidas peln'Uniilo,.conforrite dispuser a lei;
·
XIX -aposentadoria para a mulher, nos trinta anos dctrllba·
lho, com sulârió integral; e
'
·
·
XX- greve, salvo a disposto no artigo 162. · ·.
..
Parágrafo único, .Nenhuma prestaçiló dcserviço'de assistênéia
ou de beneficio compreendidos na previdência social será criaaa,
mujoruda ou estendida, sem a'correspondente fonte de custeio total.

............... ~.-....., ........................... ,., ..
,

DECRETO-LEI N• 5,452, DE j;DEMAIO DE 1943 .

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

Consolidaç•lu dus l.ols do Trabnlho,

-;-,,,,

.................................. ········
. CAPITULO III
Do Salúrlo Mínimo

SEÇÃO i'·
Do Conceito
·Art. 76. Salário mini mo é a contrapreslução mínima devidu c
paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive, no
lrubulhudor rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, c
capuz de satisfazer, em delerminada época e região do Pais,.as suas
necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene c
lrunsportc.

.... ································,•·········· ..... ,,.,,,,

(ii s Comi.•~rões de Con.rtltuiçdo e Justiça, de Economia, de
Legi.•·laçilo Social r! de Finanças.)

t
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-193O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto scrd
publicado c remetido às comissões ccimpctcntcs,
O.!!R. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Estd finda a hora
do Expediente.
· Estilo presentes na Casa · s6 Srs, Senadores. · Hâ nâmero
r~gimentul para votaçiio. ·
Passú:séil · ·
·

ORDEM DO DIA

•

•

Item 1:
·,, Votuçiio, em-turno ânico;do Requerimento n• 329, de
1976,-.do . Senhor; Senador, Mauro .Bcnevidcs, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial do
·jornal Tribuna do Ceará, sob o titulo "Energia Gratuita para
Irrigução','.

Em;votação o requerimento;
·'Os Srs. Senadores que o . âprovam' queiram permanecer
sentados, (Pá usa.)'
·
Está aprovado. _ .. . ,
Será feita .a tr~~scrição soUcitac!a, '
E Ó SEGUINTE O EDITORIAL CUJA TRANSCRI·
ÇifO E SOLICITADA:
.

ENERGIA GRATUITA PARA IRRIGAÇÃO

Ainda cm seu 'contato com os· jornais ·de Recife; o Senador
desenvolve outras considerações que nllo permitem se identifique
perfeitamente, suas Idéias a respeito da matéria, porque os
argumentos invocados nilo conduzem a conclusões .claras.. Com efci·
to, S. Ex• afirmá "que o Brasil, 'de extensão continental; bem podcrâ
exercer a grande tarefa· de fornecer alimentos para o mundo. (de onde
se conclui quc.a dispensa.de tarifas deve atingir os grandcsprójetos
- os ânicos capuzes de desempenhar esse papel)' e que ''a energia
subsidiadn ou a.fuíido perdido'rcprcsentará o apoio logístico para'a
politica dcproduçilo das chamadas lavoUras de subsistência (que tem
diversos daqueles perseguidos pelos grandes projcios), .'
, '
Mesmo com essa. dúvida, que iexto •do projeto. certamente
dissipará, a idéia é,digna de aplausc:is, pois i:àristitui uma tentativa
para criar novo instrumen'to de aceleração do desenvolvimento do
Nordeste, fortalecendo o setor primârio, onde incide ó'fator negativo
representado pela irregúlaridudc climática, . ' . · .· · . . · . ·
. .. Nilo sê conhecem ainda, em. detalhes, ·os resultados económico·
financeiros obtidos pelos grandes projcios de irrigaÇão executados
pela SUVALE c DNOCS, para que se possa avaliar a incidência .das
tarifas de energia sobre a irrigação e seu peso; como' componente do
custo da·produção, Esses dados ccrtamcnte,dcvcm existir c·scrvirilo
pura comprovar se cobrança dàs tarifas . de energia rural Gá ..
beneficiadas com 50% de redução; nàs zonas onde existem coopera ti· :
vus de energia rural) ·precisam sér reduzidas ou elhninadas, para que
os projetas de irrigação, a· cargo do Governo, tenham· viabilidade
cconõmico-finunccira:· .. ·
''
·
Acreditamos que o êxito do projeto Paulo Guerra, 'nesse
particular, dependerá: dei que mostrarem 'os lanÇBmentos contáveis
dos projetas comandados pela SUVALE cpelo DNOCS,
'
Com relaçilo a, pequenas' irrigações - as que já ~estilo
funcionando e as cjue o Projeto Sertanejo pretende instalar -a situa·
çilo 1: 'diferente,' pois; nilo operando em ·economia de escala,' têm
custos· elevados -e rentabilidade duvidosa, Por isso, precisam' ser
subsidiadas pelo Governo, pois· embora· sua validade· económica
questionável, têm' uma·finâlidade social relevante, qual seja a 'de
amparar as popuiÚçõcs localizadas;em .árcasaoridc não pode ser
levada a água dos grandes projctos,Nessas zonas onde a·cstiagcm é
mais constante e intensa, os terrenos, cm sua grande maioria, de pouca fertilidade, pi:hi acidez c pequena' espessura da camadaugricult~·
vcl, uspequcnus irrigações permitem apenas a existência de lavo~ras
de subsistência, pcqucnos•rcbanhos vacuns, suínos, aves domést1cus
e criação ·mi âda, Esses ' micropólos de sobrevivência carecem ·.de
favores especialissimos,- para que seus-ocupantes tenham condições
de permanecer em ârcas .ecologicamente ingratas, onde os açudes
médios e pequenos, os poços c as:cacimbas, como-milagre da·águu,
compõem idgúns oásis. A isençilo da tarifa de energia rural i:-um dos
·maiores estimulos.quc se pode atribuir a esses sertanejos obstinados,
que precisam contar com a ajuda do poder pâblico •para conviver
com uma ·natureza inçadú de contradições, onde a escassez. c a má
distribuição das, chuvus i: um fcnómcno·crclico inevitável, .
O projeto ,do Senador Paulo Guerra merece ser apoiado pelas
bancudus nordêstinus, pois· representa• vigoroso apoio ao setor
priml~rio desta regiiio.
·

o

a

Quando se configurou, no Nordeste, um quadro de seca parcial,
as lideranças empresariais' dÓ Cearâ sugeriram; 'ao Governo da
União, a dispensa ou, pelo menos; a redução das tarifas ·de energia
rural destinada à irrigação, Argumentou-se, 'então, que a suspensão
prematura do inverno exigia que muitos proprietârios antecipassem
c aumentassem· a irrigação de suas terras, para salvar pomares, fazer
uma pequena agricultura de subsistência e aguar capineiras,
Como os trabalhos irrigatórios terilim de ser bem maiores, pelo
prazo em que teriam de ser realizados e pela extensão .do solo. a
cobrir, alvitramos fossem reduzidas ou dispensadas as-tarifas de cncr·
gia rural empregadas nesse sctor, pois seu preço atual ê muito ele·
vudo pura uma atividade agropecuâria de baixa rentabilidade, ··
A sugestão, que se veiculou através de apelo da FACIC ao Go·
verno da União, era no sentido de que essa providência vigorasse até
us próximas chuvas, quando a situação deveria cntrar.em nova fase
pluvial regular,
. ,.
Agora,-, temos. noticia, por mati:ria.divulgada na Imprensa de
Pernambuco, que o Senador Paulo Guerra apresentou proj~to de lei,
no· Senado, que autoriza a dispensa da tarifa de energia. clétrica,
fornecida pelas subsidiárias , da ELETROBRÃS, para irrigação de
luvouras:Einbora nilo se mencione, o .beneficio deverá certamente
abranger ~-pecuâria, que tem necessidades irrigar capineiras, pois a
pastagem natural, este ano; é insuficiente para manter. os rebanhos.
A noticia nilo traz maiores detalhes sobre o projeto, do qual se
conhecem apenas as linhas bâsicas, Nilo se shbe exatamcnte até cinde
o autor da proposição pretende chegar, em matéria de isenção
tarifúria, isto i:, se o favor atinge os grandes projetes implantados c
O SR. PRESIDENTE (Magulhilcs Pinto) -:-Item 2:
cxccutudos pelo DNOCS c pela SUVALE ou. somente os situados
fora daquela órbita,
Votação, 'cm turno ·a nico, do. Requerimento n• 330, de
As declarações do Senador Paulo Guerra à Imprensa
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
pcrnumbucuna dilo a entender que a isenção proposta é genérica,
trunscriçilo,- nos Anais do Senado· Federal, do· pronuncia·.
como se infere desta obscrvuçiloi "O próprio-Presidente da RcpâbH·
mcnto do Presidente do Senado Federal, Senador Magalhães
cu, untes de sua posse, ao visitar o nâcleo de· Bebedouro, situado às
Pinto, no .Instituto dos Advogados do Brasil, cm 8 de julho
margens do Silo Francisco, no Municlpio pernambucano ·de
de 1976,
·
Petrolinu, demonstrou claramente o seu desagrado, em fuce.do que
Em votuçilo o requerimento,
ali viu, conforme divulgurum os jornais da época", Nilo se esclareceu
o que causara desagrado ao Presidente Geisel, mas, como o Senador
Os Srs, Senadores que o aprovam quei~nm permanecer
Paulo Guerru referiu-se ao elevado custo das tarifas de energia rural, sentados, (Pausa,)
Está uprovudo,
infere-se que esse deva ter sido um dos itens julgados limitativos da
irrigução,
Será feita a trunscriçilo solicitada.

-194E O SEGUINTE O PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE
MAGALHlES PINTO:

"Silo antigas e fecundas ns relações entre Õsc·nndo c o Instituto
dos Àdvogudos Brasileiros, José Antdnio Pimenta Bueno, Visconde
c Mnrquôs de Silo Vicente; Francisco Gê Acàiubn de. Montezumn,
Vi~conde de. Jcquitinhonhu, e .Paulino'José Soares dc_Souzu, Vi~:
conde do Uruguai, quefirmarumo Aviso nl206; dd866, verdadeiro
documento de batistério.·destn cenicnária instituição, foram todos
Sénudores do Império. Mais tarde, Jo'acjuim Saldanha' Marinho,
autor juntumente. com· Batista Pereira; do projeto-de· lei. n• ·95, 'de
1880, propondo a· criação da Ordem dos Advogados do Brasil, teve
seu nome na lista tríplice de indicuç~o ao Senado, em maio de (1868,
Desta maneira, o Sénado'e o Instituto dos Advogados são com·
panheiros de uma vigília mais do que 'centenária ao lado.da Lei c'da
consciénciujurídica do Pàís, ·.
.· · ..'
'· , . ' ·. ·
Estu homenagem é, por isso mesmo; celebração recíproca de
nossa Jide!Idude comum, de bacharéis e de políticos,. às ordenações
juridicas cim que se fundum,n'o BrasH'as estruturas' do. Direito Pú·
b!Ico e do Direitodecadaum,
· ·. . . · · . ,
·
Neste uno, em que o mundo comemora o segundo centenário da
Decluruçilode Independência dos Estudos Unidos da América do
Norte, e em queos povos se voltam para~ mem6ri~ daquele.aconte·
cimento. fundamental na história da Liberdade. Humana, estamos
reverenciando o primeiro documento do Ocidente em.que o poder
político do Estudo foi constituído em nome de princípios jurídicos.
Somos herdeiros do espírito dessa mensagem, Nilo ,é por acaso
que seu texto era sistematicamente encontrado na bagagem de todos
os pioneiros de nossa Independência e de nossa Democracia, do
Tiradcntes · uos fundadores da República,. E não é, também, por
acaso que a presença dos homens do Direito se fez tão permanente
no comando de nossas instituições que chegamos.a ser chamados de
•.•país dos bachuréis".A influência dos ilustres membros desta Casa,
ao longo do tempo, assinala a nossa vocação para as instituições
lirmudas no Direito •· na. Lei. E,, para nossa honra, a moderna
idolatria tecnológica sempre estará confrontada .com o fato de ~uc a
nação mais próspera do Ocidente plantou toda a sua grand•oza
naquela pura e límpida fórmula de Bacharel que é a Declaração de
Independência dos Estados Unidos, sem a qual não existiria ugrande
dcmocruciu americana.
Políticos.e Juristas, somos, assim, colunas do mesmo edilicio, O
Legislativo oferece aos Magistrados, nos Juristas c aos Advogados,
como integrantes da Justiça, os instrumentos de sua atuuçilo em
defesa do Direito e da Sociedade. E da atuaçi!o e da critica dos pro/is·
sionuis do Direito, os homens públicos do Congresso, os dirigentes
partidários e os líderes das correntes doutrinárias, que formam a
opinião pública, recebem uma permanente fonte de inspiração no
aprimoramento de nossa vida institucional.
,
D•-sta forma, nunca será demais acentuar que o pensamento jurí·
dica brasileiro, o sentimento de apego às liberdades, a estrutura
democrática. de nossas instituições - que tem sobrevivido atravi:s
das crises e vicissitudes da nossa experiência politica - silo fruto,
sobretudo, da eluboruçiio intelectual dos Bacharéis em Direito, Dos
que se mantiveram estritamente fiéis, à nobilitantc função de
Advogados, Dnqueles, tambêrri, que no Parlamento, como o antigo c
dileto companheiro de tantas jornadas, o conferencista de hoje c Pro·
fessor Oscnr Dias Correia, souberam ocupar, no recinto das Câ·
muras ou no recinto dos Tribunais, aquela cátedra de ensinamentos
jurídicos em que se reflete u fidelidade de nosso povo aos seus compromissos com a democracia e a liberadade,
Jú tive oportunidade de dizer que a existência de uma instituição
que sobrevive a todas as mudanças institucionais, e que nasceu vir·
tunlmentc com u propria Independência, é o testemunho mais
. eloqUente de sua legitimidade, A continuidade e a permanênciu do
'Legislativo, como a deste alto coll:gio jurldlco, revelam, sem
necessidade de qualquer outro argumento, que o Congresso c o Instituto têm uma insubstituivel missão a cumprir, pura manter a repre·

scntutividade do povo ,brasileiro c a dignidade do poder' nacional,
Ati: porque nenhuma investidura scrá·cticumente válida, se lhe fultar
u unção do compromissojurídico.e du procedêncialcgal, · . ,
' o Senado da República recebe esta honú:nagcm.do lnsÍituto,dos
Advogudos como umu renovuçno de votos da consciênciajurldicil'du
NuÇiio ils suas institúiçõcs, Conio uma reafirmação da lucidez.• du
·'bruvuru dos homens do Direito de nossa Pátria~ Ainda hápouco
·tJmpo, deste Instituto, ouvimos as vozes de dois de ·seus melhores
pilladinos, o Advogado, .Sobrai ~into! ·c o Advogado Dario de
Almeidu Mugalhilcs. Com homens como estes, com presenças como
u du Vossu·. Excelência, Senhor · Presidente Eduardo Seabra
Fagundes, c dos nossos Juristas, i: com o concurso dos homens bon~
do Congresso·, Nacional, como :se •dizin ·antigamente, 'tenho fê cm
Deus que huveremos·deconquistur a plenitude constitucional para o
nosso puls;·
"' . .
• ,. ,,,, .
Mui to obrigado' pelu homenagem de hoje.'~ '" ·
,... ,
,O SR. f'RiiSII>t;NTE (Magulhi!es Pinto)--; JtemJ:
(
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Votação,, em :turno ,dnico, ,do Requ,edmcnton• 337, de
·,976 do Senhor séluidor Cuttétc' Pinlii:iro; 1solicitàndo. a
trun:crição, nos Anais ·do Scnudo Fedcral,' do,:Aviso''do
Senhor Ministro do' Interior,. Muuríci(Rangcl. Reis, sobre
progrumus e projetas relevuntcseni'cxecuÇão pela SUDAM.
'
'·
.. '• . ,·. .. '' •.' '' . ~- ''. .,
,E~ votUçã~ o-rcqUerim'erlto-.
. _,· ..
Os Srs, Senadores que.o aprovam' queiram' ·permanecer sentados.(Puusa.) ·
· ·
.r: · •',. · ··'·''
. Estú uprovudo,
. , . . . ...
:. , Serú feita a 'transcrição solicitadu.
'
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!:'O .S'IiGUINTE O A fiISO CUJA. TRANSCRIÇÃO E SOI.ICITA·.
IJA:.

29 de julho de

Í976.

. AViSO/GM/~'·.o.fzs,
A Sua Excelênciu o Senhor
Senador Cattete Pinheiro
Senudo Federal
Brasíliu-DF
, Senhor Senador:

''
· O·Diúrio do Congresso Nacional, Seção 11, de 20·5·76, publicou
discurso de Vossu Excelência, no qual, reportando-se ao fenómeno
cíclico dus enchenies no Amazonas, solicitn'apoio deste Ministério,
pura u solução dos problemas.
Ni:sse. sentido, apraz-me informar-lhe que ·a SUDAM, atravl:s
de convênios e contratos; está desenvolvendo programas e projetas
que buscam justamente o conhecimento cicntlflco sobre o'fenómeno,
bem como ,elementos· indispensáveis .para O· seu controle para o
uproveitumento·econõmico das. várzeas, Esse elenco de programas e
projetas específicos, cm plena. execução, .poderá· transformar u
enchente num instrumi:nto do· próprio desenvolvimento regional,
como tumbi:m num veiculo propiciador de melhores condições de vi'
d;1 uo homem du várzea, que 1: atuulmente quem sofre os maiores
õnus e us muisgruves cons•'i(Uêncius das inundações.
Silo os. seguintes, os progrnmus c projetas em execução pela
SUDAM:
I,Jistudos do:< Vales Ainuz<inlcos
Estes estudos permitirão, a curto e médio prazos, a rcveluçilo
dus potencialidades regionais, us tendências de crescimento e or·
gunizucilo especiul du economia, dando uma orientação segura pura
u uçuo do poder público nu montagem de planos básicos de desen·
volvimento integrudo. Com isto, nilo huvertl efetivumcntc condições
de se promover u o~upaçilo dos vnles, de forma rncionulmcnte
orientudu, eu exploração dos recursos naturais de maior repercussão
~nruntindo u elevação dos nlveis de rcndu e de emprego na regiuo,

'

r
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. 1.1-:-:Piuno Básico de D~~;nvo'Jvi~cn;o lnÍegr~do_da Baci~do
Rio Tocantins .-.
.,
. .
.. .
Este estudo, já concluido, cobriu.uma supcrllcic de. 85.000 km',
ubrungendo 12municipios'do-Estndo,dÓParA. , , _ ..... ·
.
Atuulmentc, o projeto tem prosseguimento, cm uma nova etapa,
unível dc.formuluçilo de.programas de desen~olvimento, mediunte
contrato SU DAM/HIDROSERVICE.:
·1.2 ~Plano Básico de'Dcscnvolvimento dÓ Vale do Rio Branco·
·Este projeto ·esta:. sendo· ·desenvolvido ·através de ·contrato
SU DAM/Consórcio SERETE/PLANIZUL/GEOMITEC:' Abran·
gerá :todo ·o Território FederaJ·'dc·Roraima,•'isto ·é; uma área de
230.104 km',: A' identifieáçilo da· potcnciàlidadc desta ârea;·utravés
dos levantamentos. básicos c .aerofotogramétricos possibilitará á
formulação do•Piuno Básico' de· Dcsciwolvimcnto; consubstanciado
em programus'si:toriuis integrados,• com a'cstimativa 'do•vólume de
investimentos necessários à produçilo a ser obtida e'a quantidade de
mil o-de-obra aser absorvida.
•·•
: '·

J.J:-A~rovei~~mento E~o~ômico d~s Várzea~
,
Este projeto foi_ iniciado. em, abril. p.p, mediante. contrato
SÚDAI\1 /LASA~Engenharia eProspecçilo SfA.
Deimediuto os .objetivos básicos silo: , :. :.
. ,..
., .
, n) definir as ,cáracte~isticas das ,várzeas.que apresentam condi·
ções .de: utilização. racional, i mediante o: ,emprego de tecnol~gÍI/
u~cquadu; ··. . :·; •'' \ ,·.· ··. '' . ., . ·.. ,._. ·. _,.;:· :.;; ' ''· - ,·,·. . r
b) definir tipos de cultivo ou 'de criação que melhor se adaptum
às condições das várzeas, ,quer naturais, quer a que possa ser_ duda
atruví:sdcobrusdecngenharia: ... -, ., , :.;
. ,,.
,
, c) desérever. os manejos mais adequados para, os cultivos e as
criuçõés selccionadàs, cm i unção das, condições-vigentes nas várzeas;
d) desmver e detaÍhar us Óbras de engenÍmia que serão possi·
veis de implantur e conduzir, para melhorar as condições dos cultr·
vos c das criações,. ou ,permitir a sua, implantação em condições
favoráveis.
·
.
·
. De um modo. geral, este projeto visa o. futuro' e progressivo
aproveitamento racional do imenso potencial amàzõnico· que silo as
vúrzeus, a fim de permitir sua integração nO espaço económico nacional, Serão elaborados dois projetes para esse ápróv'citamenio: Estes
projetes, nos quaisscrilo'investidos'Crf 5;5milhões; cónstiÍÚirão·na
reulizução de estudos básicos sobre as.árcas c na implantaçilo de ati·
vidades agrícolas .adequadas às suas .condições cspecrficas, entre as
quuis estiio:previstàs' o 'plantio de juta, cultivá 'de ciclo curto e u
P"cuúriu,
.
Está dcpendendo, no momento, da verir.cação de campo, paro u
seleção de duns drcus de 4.000 hectares, sendo possivelmente uma em
Monte Alegre, no, Purú, e u outra. em 'Careiro, no Estado . do
Amuzonus.
2. Estudos Hidrológicos cClimatológicos da Bacia Amazónico
Compreende basicamente o Projeto de Hidrologia e Climatolo·
giu da Amazônia, sob coordenação da·SUDAM.·f: um projeto de
Cooperuçilo Técnica Externa com as Nações Unidas, através do
PNUD-Programu dus Nações Unidas para o DCseilVolvimento.
Objetívos:
Este projeto.objctiva.a modernizaçilo,c ampliação das instala·
ções existentes nu Amazónia, cm termos, de Hidrologia c Climato·
logiu; nutomutizuçilo e unificuçilo dos Sistemas de Meteorologia,
com o objetivo de instalar uma Rede Regional de Observações, para
coletu, registro, processamento c disseminaçilo de dados.
Resultados u serel)l obtidos:.
·A Rede Regional de Observações permitirá a criaÇão de um
Bunco de Dados, que propiciarA us seguintes utividudes:
u) projetas diversos de engenharia;
hl pesquisas, acompanhamento e análise da evolução ambiental
(purticulurmente du quantidade das águas);

·e) cstudo.deáguassubterrãncas;'
d) umidade do solo-gcotcrmia c cvapotrunspiraçilo; ·· '
c) prcvisilo de secas c inu~daçõcs;· ·
f) levantument,o do potencial' hidráulico (objctivando nave·
gaçüo e gernÇilo de energia); '
g) 'irriguçilo e 'drenagem;· h) prot~ção uí:rcà c fluvial; . ,
.,
i)· projetes de'atividades agrlcolas cm geral.''
Duracilo do Projeto (coopcracilo externa) · ·
'·
A duraçilo ,da cooperação externa será de três anos, ensejando,
além dosobjetivos espccrficos do projeto, a transferência de "know;
how";
·
Custo do Projeto
.
. . O .custo·• do projeto foi estimado cm· aproximadamente 36
milhões de cruzeiros. 'A,participaçilo do Governo brasileiro, através
dos ·órgilos:mais diretamcnte envolvidos no pcriodo 75/77;- é a
seguinte:
· ·, ·
. MJNTER/SUOAM _;_ CrS 5.000.000,00 c espaço físico cm suas
dependências; Centro de Computação Eletrônica. ·.
MME/DNAEE-CrS 24.000,000,00 ·
MA/DNMET _;Cr$2,871.000,00
OUTRAS FONTES .:..a definir ·
·o PNÜD piutidpará com USS 1,700,000.00 no período.
Trubàlhos de Campo
· '•
·
A 'parte de liidrológiaserâ executada pelo DNAEE (CPRM)-c a
du climatcilogià pclo'DNMET.'
·
·'
Entidudes Participantes. . •
.
A 'nívd ··federal: ' SUDAM/DNAEE/DNMET
DN·
PVN/DHN/DNOS/CPRM/ELETROBRÃS/FAB/IPN/(UF.
RGS)/EMBRAPA.
.'
,
.. . .
: ..
A nível estadual: I_DESP/COEAMA/ONIVER~JDAOE:
FEDERAL DO PARA c UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.
Providências adotadas pela SUDAM
No exercício de I975:
·,,
Durante o tino de 1975, a SUDAM promoveu o. treinamento
, dos seguintes técnicos necessários ao projeto:
. a) oito (8) técnicos. de nível médio hidrotécnico, no Instituto de
Pesquisas Hidráulicas, da Universidade ~ederal do. Rio Grande do·
Sul·
.•. 'bl- quinze (15) engenheiros, através' do Curso âc Hidrolugia
"Aplicada, da Univ~rsidade Federal do ParA;· ·· ·: ·
. c) quatro (4) técnicos de nível superior, em ~iracicaba/SP; em
Hidrologiu Isotópico; , ·•
. : ·
. . .. . .
...
d) quutorze (14) técnicos. de, nível superior, 'no ,curso'. de
McteorologiiÍ Tropical, no Núcleo de Geollsica da Universidade. Fe- derul do Purã.
No cxerclcio de '1976: ·
"
'
'
.'< :_'
Em treinamento . .
.
.
a) seis (6j'tí:cnicós de nível superior, no Curso de Meteorologia
do Instituto de. Pesquisas Espáciais, cm Silo Paulo, à nível dé.Mcs·
trudo;
b) dois (2) engenheiros, no Curso de Hidrologia, a nivel de Mestrado, no Instituto de Pesquisas Hidrológicas,.du. Universidade Fe·
derul do Rio Grande do Sul; ·
•c).dezoito (18) técnicos de nível médio, no Curso de Hidrotécnico, no Instituto de Pesquisas Hidrológicas da Universidade Fe··
dera! do Rio Grande do Sul.
' ··
A SUDAM já adquiriu também todo o material necessário à
instuluçilo flsicu do P~ojcto de Hidrologia c Climatologia du Amazô·
niu, e está uguurdando a chegada a Belém, dentro dos próximos dias,
du Missilo PNUD, pura o início Jlsico das obras de campo.
· Situuçil'o atuul do Projeto: • ·
Seleçuo dus lirmus consultorus que scrvirilo de contrupurtidu
pelo ludo do PN UD.
Assinado convênio intermlnisteriul MI/MM E/MA . pura o
desenvolvimento do Projeto,
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O Slt. l'lti\NCO MONTORO(MDB- SP •. Sem rcvisi\o do
Climutológicu du Regina.
·
orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Senudores:
3. Progrumu do TrópicÓ Úmido
.
.
O projeto cm discussão foi ·aprovado unanimemente pela
Este Pcogrumu foi Institu(do por Decreto~ no uno de 1971, tendo Cúmuru dos .Dcputudos, com o parecer favorável de· ·todas us
como órgãos responsâveis, o Conselho Nacional de Pesquisas e a Comissões. Nó Senudo; como ucuba de declarar o nobre Senador
SUDAM. Seu tempo de duração será de 5 (cinco) unos (1975/1979), Ruy Suntos, u mutériu também recebeu parecer favorável de todus tis
com recursos financeiros do Conselho Nacional de. Pesquisus;c do . · Comissões: .
. .
. .
,
'·
Fundo Nucionul de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, nu "" Fui ·informudo com antecedência; e:por gentileza, pelo nobre
ordem de CrS I 17.000.000,00 no qUinquênio.
,
Senndor Ruy Suntos, de que cru· a. intenção da Maioriu rejeitar o
O Progrumu do Trópico úmido, sob u , coordenação do projeto, em, f?cc dus ruzões que acabam d~·scr)ndicadus. O ~roi•! o, •
Conselho. Nacionul.de Pesquisas c 0 usscssoramcnto da SUDAM, reulme~te, dispõe s.obre ;o processo de J~lgumcnto do.s diSSidlos
visa n coordenar a contribuição da ciência c da tecnologia ao melhor
trn?nlh.lstus ~os .Tr1bu~ms.do. Tr?bulho e. mt~oduz mod1ficu~ã~ da
esclarecimento das condições de uduptuçilo do. ser humuno às m111or lmp.ortu?clu;.p~oJclo~ dislflbu(dosuos JU(zcs em subst1lu1çiio
peculiuridudes do Trópico úmido e a preservuçilo do equiHbrio eco· por, prazo mf~r~or u trmtu dws niío suo relutados, o que tem acarreta·
lógico da Amazônia;· O Programa contempla pcsquisus agrícolas, do sruves preJUIZOS p~r? as partes.: .
.
. ,. . , .
pedológicas, Oorestuis, pesquisas sobre medicina tropical, bem como
Atendendo it .soliclla~üo de enudadesde represc~taçilo sm.d1cal,
treinum.ento e especialização de pessoal.
o nob~e Deputado. Franc1sco Amurai apresentou prOJeto ,de le1 .. que
· ·Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência tende a aprovação geral. . · · • ·"· ·
.
· · ;
protestos de consideração e distinguido apreço . .;... Mauricio Rangel
. S~rgem, u~oru, as mformaçõ.es a,que s.e refere .o: L1d~r da
Reis.
·
M1110r1U, Essas mformaçõe~, exammado.o prOJelo.pelas Com1ssões
competentes, poderiam levar à,conclusuo eventual do sobrcstumento
O SR. !'RESIDENTE (Màgà!hiles Pinto) -Irem 4:
da mutí:ria;' aguardundo:se 11 vinda do Código' de· Processo Penal, a
Discussilo, cm turno único, do Projeto de Lei da Ciimura que se refere S. Ex• Mas,, a pura e ·simples rejeição du matéria nos
n• 75, de 1915 (n• 45-B/75, nu origem), que renumeru e parece contrariar u natureza e a ·economia processual; .há todo um •
acrescenta parágrafos ao art, 670 da Consoliduçüo .das Leis trabalho a ser aproveitudo. Nesi.e sentido,solícitei a S. Ex•, que
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de unuiu a essasolícitaçiio; que as razões fossém úpresentadas durunte a
maio de 1943,.tcndo
,
'
discussão, pura que houvesse tempo de,fazer aquilo que, me;purece
'·
'
PARECERES FAVORÃVEJS,,sob n•s 151 e 152, de ser u medida 'adequudu: ·
1976, das.Comissões:
·
·
Sr: Presidente, estamos encilininhando ·à Mesa, com esse
objetivo, requerimento no sentido que a matéria tenha adiada a sua
- de l.e~islaçiio Social; e
discussão, pura a seu envio à Comissão de ConstitUição oJustiÇa que
- dc'l'inuiwas.
apreciará as razões que acabam de ser indicadas pelo nobre Sena dó r
Ruy Santos,
·
Em discussão o projeto.
Com isto, um órgilo técnico da Casa 'upreciurá·estli conveniên·
O Sr. l!uy Santos (ARENA - BA) - Peço a palavra para ciu, ou não; e poderemos afinal, decidir, levando nu devida· conta us
discutir a matéria, Sr, Presidente,
razões truzidas por S. Ex•
Este, o requerimento que fazemos e pedimos a V; Ex• submeta
O SR. I'RI\SIUENTE (Mugalhiles Pinto) - Tem a paluvru o i1 votaçilo do l'lenúrio. (Mui to bem!)'
nobre Senador Ruy Santos,
()·SR. I'RESII>EN'rE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesu,
' ·
O SR. I!VY SANTOS (ARENA - ·BA. Sem revisüo do requerimento que vai ser lido pelo Sr. !•-Secretário.
'.
'
'
.
orador,)- Sr., Presidente, Srs, Senadores: ..
,
· (; lido e aprovado o seguinte
O que vou dizer se justi!Ícuvli, mais ucertudumi:nte, na votação
da proposição, mas, atendendo ao apelo do meu eminente colega, o
Líder Franco Montoro, o que tinhua dizer sobre esse projeto vou
fuzê-lo nesta oportunidade de discussüo,

REQUERIMENTO N• 352.; de 197.6

Nos termos do. art. 310, ulrneu· "a", ~o Regimento Interno,
requeiro udiumento da discussüo do Projeto de Lei da Cãmara n• 75,
Esse projeto de 75 veio da Cãmura, onde foi apresentado pelo de 1975, u fim de que sobre ele seja ouvida a Comissüo de Constitui'
nobre Deputado Francisco Amarul, c uqui no Scnudo mereceu pare· çilo e Justiça,
cer favorúvcl de todas as Comissões. O projeto visu· a ulterur u
Sul a das Sessões, li de agosto de 1976,- Franco Mo~toro.
Consolid1ição das Leis do Trabalho no que se refere li processualis·
• O SR. I'RJISII>ENTE (Mugnlhiíes Pinto) - A matéria snirú du
ticu,do trubulho,
Ordem do Diu, para u audiónciu pleiteada.
A. informação que tenho, entretanto, Sr. Presidente, ó que jd se
iJ :.m. I'RiiSÍin:NTE (MugalhilesPinto)- H~m.S:
·encontru pronto para ser enviado ao Congresso - e .16 nüo o foi
porque estilo outros Códigos em tramitaçüo nu Cãmara, esperando
Discussiío, cm primeiro turno, do Projeto de Lei da
que saiu o primeiro de 16, pura ser enviado o Código de Processo de
Senado n• 65, de 1974, do Senhor Senador Nelson Car·
Trabalho, elaborado pelo Ministro Mozart Victor Russomuno e jú
neiro, que ultera o art; 5Y'da' Lei n• 3,807, de'26 de agosto
<~prnvudo pelo Governo, Ora, se esse Código vem, nilo é conveniente
· de 196(1, í: dí1 outras providências, tendo
•:starmos u elaborar leizinhas - digo lcizinhas sem menosprezur a
PARECERES, sob n•s419 c420, díÍ 1976, das Com is·
nmtêria - lei sobre um, sobre outro artigo, para ser, dentro em
silos:
pouco, alterada.
-de Consliluiçilo e .Justlçu, contrário, com voto ven·
l'or esse motivo é que u disposiçilo da Maioria(: votar contra u
cido dos Senhores Senudores Manos Leüo,. Carlos
proposiçiio, sem entrar no mórito, para <iguardur o Código de
Lindcmbcrll'c José Sarncy; e
Pruccssode Trabalho. (Muito bem!}
O Slt. l'ltlo:SJDJ\N'n: (Mugulhiles Pinto}- Concedo u paluvru

no nobre Scnudor Frunco Montara.

·de J.cgislnç11o Soclul, fuvordvel ao·Projeto, com voto
vencido, cm scpurndo, do Senhor Sen<1dor Oomlcio Oon·
. dim.·
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Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·Sccretário.
~lido c aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 353, de 1976
Nos lermos do arl, 310, aU~ca "e':, do' Regimento Interno,
requeiro adiamento dadiscÚssão do Projeto de Lei do Senado n• 65,
de 1974, que altera o ártigo s•·da Léi n• 3.807, de 26 de agosto de
1960, c dá outras providências, a lim de serJeita na sessão de 9 de
setembro próximo.
...
.
.
,
Saiu das Sessões,' li de agosto de 1976.- Nelson Carneiro.
J':

•,'

,.

•

O.SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com u
deliberação do Plenário, a matéria figurarã na Ordem do Diu do
sessão de 9 dé setembro.
·

(Mag~lhãcs.. Pinto)-ltcni 6:
O SR.I~RÉStllENTE
.
.
'
'

· Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
dujuridicidude, nos lermos do urt; 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 54, de .1976, do Senhor
Senador Orcstcs'Quí:rcia, que úcrcsccnta parágrafo ao art.
Si da Lei no S.890, de 8 de junho de 1973, tendo .
.
.
: ··;
..
' PARECER, sob n• 463, de 1976, da Comissão:
'

,... Ldc Constiluiçilo c Justiça, pela injuridicidade
Em discussão, quanto àjuridicidudc,
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso do palavra, vou·
encerrai adiscussão; (Pouso.)
'
Encerrada.
Em votação:
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) ..
Rejeitado.
O projeto serú arquivado.··
. ~o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO. DE LEI DO SENADO N• 54, de 1976
' Acrescenta parágrafo ·ao art. S• da Lei. n' 5.8911, de 8 de
junho de 1973.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1• O urt. si do Lei n• S.890, de 8 dejunho de 1?73, passo a
vigorur acrescido do seguinte dispositivo:
.· • "§ 7• Verificado pclo.órgào competente do Ministério
dú Presidência c' Assistência Sociul o existência de. disponibilidadés fimiriceirus por parte do INPS, baixará o Poder
Executivo elevando os percentuais de cálculo dos beneficio'
por inctipacidudc pura o trabalho e morte,"

Art, 2• Entrará esta Lei ein vigor nu dota de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
O SR.I'RÉSIDEN;rE (Magalhiles Pinto):_ltem 7:
Discussão, em primeiro turno (apréciuçilo 'preliminàr da
juridicidade, nostermosdo art •.296 do Regimento interno),
.do Projeto de Lei do Senado n• 56, de 1976, do Senhor .senndor Paulo Guerra, que cria o Plano de Educação Mustcnl
Populur, e dá outrasprovidôncias, tendo
PARECER sob n• 462, de 1976, da Comissilo:
- de Cons;ltulção e Justiça, pelo injuridicidude, com
voto vencido dos Senhores S-.nadorcs Otto Lehmann e Leite
Chaves c voto vencido, em separado, do Senhor Senador
Dirceu Cnrdoso,

Em discussão o projet~; quanto àjuridicidade;
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser.discuti;lo, vou encerrar a'
discussão. (Pausa.)
·
·
Encerrado. ,
· Em votuçilo, Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per'
munecer sentados, (Pausa.)
' ·
· ·
·
.
. Rejeitado. · '
O projeto' será arquivado;''
·~o seguinte o projet~.rejcitado:" · ·
PROJETO,DE LEI DO sÊNÚION• 56, de.J976
·criao Pla~o de Educação Musical PopÚiar,'e dá o~tras
pro•(d,ênclus.
·
O Congrcssoi)Iacional.dccrcta:, ." ·
. : '.. , · . : . .
, :
.Art. I•· ~o Poder Executivo autorizudo•uinstituir, najurisdi·
ção do .Minist~rio. da. Éducação c Cultura; o -Plano de Educação
Musical Popular, destinado .a promover c incentivar a' criaçãode
Bundas de Músicacm todo o País, ... . .. .. . , . . .
.
Parúgruro, único. . O. disposto neste ,artigo será .executado nos.
Estudos c Municlpios por intermédio das .respectivas Sccrctnrius de.
Educação eCulturu,'as quais poderão, pnra.esse lim, estnbclcccr.convênios comas administrações locais.
·, ··
Art, 2• · Puro atendimento aos objctivos desta lei; os órgü~s
responsáveis pela execução do 'Plano de Educação Musical' Popular,
cm cada localidade, promoverão 'apresentações públicas e certámcs
em que serão premiadas Bandos Musicais previamente classilieadas.
. Parágrafo único: De S (cinco) ·cm S'(cinco) anos, o Poder Executivo, pelo Ministi:rio.da Educação c Cultura, organizarâ uma' apresentação ou certame, de carãtcr nacional, na Capital Federal ou em
cidade brasileira de população superior a 300 (trezentos) mil
habitantes.
Art, 3• O Poder Executivo regulamcntarâ esta lei no prazo de
120 (cento e vinte) dias contados de suo publicação.
Art, 4• ·Esta lei entra .cm vigor na data de sua publicação.
Art. S• Revogum;se as clisposiçõe~ em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto).,.- Esgotada o matéria
constantedu Ordem' dei Dia, " .
. ..
Há, ainda, oradores inscritos..
.
'Concedo a palavra ao nobre Senador
Virgílio
Távora.
"·
.'
.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA:.;.. CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.· Presidente, Srs; Senadores:
I. Este pronunciamento deveria - não foro a impassibilidade
lisica, devido à falto de tempo disponlvcl pelos ·oradores à época ter lugar no primeiro aniversário da ·assinatura do Acordo Nuclear
Brasil-Alemanha, cm 26 de junho puss~do,.
·
·
·• Lamentavelmente, tempo nãotivemospurutal . . .
. Neste dia estimaríamos entregar à leitura e à meditaçilodos Srs,
Senadores. trabalho 'cm que procuramos, repondo a verdade dos
falos, bem caracterizar u inalterabilidade de Diretriz do Política
Nuclear Brasileira, o partir do criação dá CBTN cm 1971 .• com ênfa.
se nu uçilogovernamcótul a partir de IS de marÇo de: 1974, ou seja,
desde u ussunção ·à' Suprema· Magistratura do Nação dó 'Presidente
Ernesto· Geisel.
' · ··
·.
. ·
·
Està dàcumentução fastidiosa - 'sabemos - inas que i: um'
repositóiio de élo'cumcntós de discussões de depoimentos feitos sobre
o assunto: nos permitimos; no m'omento, pnssur às mãos dos Srs, Senadores presentes, e tumbrim no· mais breve espaço dc'tempo, fazer
chegur aos Gubinetes daqueles qu~ ausentes, ··
'

'•

Ao mesmo tempo, procururramos responder, com dados, não só
o urtigo dc.Normun Gall, publicado no "Foreig 0.Policy" sob o titulo
"Atoms for Bruzil, Dunger for Ali", como o trabalho de William W.
Luwrunce - "Nuclear Futures for Sudc - lssucs Ruiscd by the
West Germun-Brtiziliun NucleurAgrccmcnl" apresentado- e isso(:
c1ue i: gruve- no Puguwush Simposium (24·27 Muio-1976),

-198Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje nossa tarefa í: mais um·
.
(I) O eminente Scnúdor Franco Montara, Lfdcr da Oposiçilo,
pronunciou discurso sobre ci assunto, qual, embora a. Maioria
concorde cm seu tema central, nilo pode, porém, deixar de registrar
seu desacordo cm vários tópicos.
. .' . .
.
(2) Esta contraditu mais se impõe, dado que o eminente reprc- · ·.,
scntunlc de Siio Paulo- segundo artigo ~ubJicado .'~0: J.Oi-~al de Bra~
sília, em 10-7-76, assinado. por. P~tterson pereira ati: hoje não
desmentido - perante a 28• Reuniilo da SBPC, convocado pelo
Prof. José Goldcmbcrg pura; nu qualidade dc.membro'do Instituto
de Pesquisa e Assessoria do Congresso, ."esclarecer os motivos que
déierminaruni umudança' du polftica de energia nucJéar. no Brasil,
trocando· a importaçilo pura c simples de reatares pela iran'sfcrênciu
de técnica estrangeira c desenvolvimento nacional", "lembrou a ses·
silo do Senado de 27 de junho de 1974, que praticamente definiu as
mudunçus". Segundo o Senador "a conduta até aquela .data era a.
compra de rcutorés" (!?)
Custou-nos crer, Srs. Senadores·....; diremos cm um parênteseao ler tal tópico; que traduzisse ele fielmente as palavras do combativo cx-M inistro do Trabalho.'
11. I --'Inicialmente vamos nos permitir a aprcsentaçilo dos dois
volumes que estilo sendo distribuídos neste. momento aos Srs. Senadores, lendo-lhes o Preâmbulo, que a nosso ver, com a enumeração
de documentos ostensivos c reservados, c nilo de simples alegativas,
elucida de uma vez por sempre a questão da éoeráncia c permanência
da Politica Nuclear Brasileira c a época cm que na prátle~~, não na.
teoria, ficou assente a .cooperâçilo .industrial nuclear Brasileira·
Alemã.
.
2- Encetemos a sua leitura:
pia:

:c

PREÂMBULO
Até 1969, nossa contribuiçiio para a mudança cfetiva,
não só das intenções, mas dos dados concretos que consubs;
lancium a ori~ntaçiio governamental noSetor dé Energia Nuclear, havia sido a critica severa, mas produtiva:
Desde a assunçiio de Dias Leite à Pasta das Minas e
Energia e de Hervásio Guimurllcs Carvalho à'Prc.~idência da
Comissão Nacional de Energia Nuclear, coube-nos, aqui, o
exercicio espontâneo da critica, sob o ângulo da cooperação.
Fizêmo-lo, iniciàlmente, com Aureliano Chaves, Presidente c
Relator que, respectivamente formos 'da .comissão Parlamentar de Inquérito,. na Cãmuru dos Dcputados,-que tratava
do ussunto,

em rmubustívei,r Ji.r,res e jfrtel.r e daJndependêncla tecnológica,
· .reja quamo ao rir/o de combu.riível.r, seja quamo a de engenho:.
·ria de reatore,r.
Déstu obstinudu caminhada nos dois.~Jtimos an.os, dáno~ nltida idéiu u rcluçilo u seguir de documentos oficiais por
ordem cronológica, a partir de 1973 c'mais cspcciulmente de
março de I974, pertinentes ao assunto:
'

,., '':: ;.:

.

''

.·-.!

.,: .

,1;.,1_

•! '

''.' •. ;...... '

,_.._.

,., ', .•

I. EM n•583j73;dc22·8~?J •.doMME ... ,., ,,, ,, .. ,
.. · · -::-Propõe. 1Í10dinéaçilo,da.Lei n• 4. ns: Essa EM é r~fc:
rcncÚtdÍinoAV269/73., · · :, · · ·· .~: .. · ··
·
2. Aviso269J73,dc 1•:10·73,duSGJCSN' , . '

······.'

·....! Jnformú que nEM n• 583-:- SECRETA (ucpocu).
. de 22-H-73; do MME, deu origem à. EM 070/73, de•I•·I0-73,

, daSG/CSN,,quefoiaprovada·pelaPR. · ·

.... '

3. EM n•Ó70J73,dc)t~J0-73, daSGf.CSN ;... .
:....: Essa·EM í: niferenéiudà na.EM n• 030/74; dc'6·5·74,
da SG/CSN, paru,em seus termos ,o MME prosseguir. na
ewntuul reformulação da legislação pertinente,· .. :
. .
> ··.' ·- .,.

', .

· 4. ' Diretriz~s éiri Óo~érno GciséJ ~~ s~tor nu~Jcar (Pri·
meirn Reuniiio Ministeriàl, em 19·3-74)•. ;: . , ,· : • ·
· - Intensiva prepàràÇão do· País para a crà da energia
··nuclear;· scja•atraví:s da' pesquisa· de jazimcntos. de minerais
lisscis; ~eja pcl~ absorçil~ da te,cno.l~g.ia,,dc,al,ta cspccializaçilo.

4

.S. EM n•245/74,dc23-4-74,doMME
- Após uma exposição .,sobre a, conjuntura interna· ·
.cionul presente é futu're,. a situaçilo' n:o Brasil, serviç~ de énri:
quccimcnto de urânio, solicita à PR seja a CNEN.autorizada
a promover ~nlendimentos com os países cm é:~ndiçõe(dc se
associarem.ao Brasil num empreendimento conjunto, com o
objetivo de instalar no Pais uma,'usinnd,c enriquecimento de
u~nio.

·

Agora chegamos aos documentos b!\sicos:
6. Aviso DE·I/DCT~c/19/644, de '29-4·74, do MRE
-Comunica que as l1utoridadcs alemã.~ voltaram a tratar da criação e dcscnvolvinicnto de um ciclo' nacional, de
. ·combustíveis nucleares c de uma indtlstria brasileira de
componentes de reatares: ·
· ' ·· ' , :
7. EM n•.030J74, dc6-5·74.
- Encaminha o assunto da EM 245/74, do MME, à
considcraçilo da PR.

Estas palavras iniciais explicam a presente publicaçilo,
dada a desvanecedora confiança que desde então em .nós
Finalmente, Srs. Senadores, quando foi, na práiica, apróvado
depositaram os responsáveis maiores pela condução da Poli-· pela Presidência da República o entendimento Brusii-·Aicmanha:
tica Nucleur Brasileira; culminando pelo acompanhamento
diuturno das providências e démarches para o Acordo Nu8, . Aviso n• 183/74,de 7·5·74, do SG/C~N ,
clear BrnsiJ..:.Aicmunhu, pródomos no último 'trimestre de
- Com.unica que a PR aprovou a EM n• 245/74. ,
1973- máxime quando sua negociução foi decidida a partir
Entilo, cm 7 d~ maio de I974, ficou determinado por Sua Exce·
da posse do PrcsidenteGeisel,
Jência
o Senhor Presidente da Reptlblica -justamente nesta data
Graç11s à visão e pertinácia do Ministro Shigeaki .Ueki, à
habilidade diplomática do Chanceler Azcrcdo da Silveira, ao que eram válidos, justos, perfeitos os entendimentos do Brasil com a
trabalho incansável do General Hugo Abreu, assessorado Alemanha, a respeito do assunto a que nos referimos anteriormente,
pela Secretaria do Conselho de Segurança Nacional, foi pos- do enriquecimento do urânio, du instulaçilo de uma ind~stria brasi·
· '· ·
· ' ·
· , '·
sível, em cumprimento à histórica decisilo do Primeiro Magis- leiru de reatares. '
Mas
nilo
purÔ~
nisso,
Srs.
Senadores:
trado, dar conseqUência objctivas às iniciativas de Hcrvásio
Carvalho, por tanto tempo distorcidas. c atacadas por ciltica
9, OF.CNEN-54-ARI·I7/74,dc21·5·74.
upaixonadu e posteriormente prosseguidas . por Nogueira
Faz'refcrênciu uo Aviso DE·I/DCTcc{l9/644, do
Butistujl1 il frente du NUCLEBRÁS.
.
MRE, prestundo informuçõe~·sobrc u programação existente
Este nno é um Livro Branco, mas upcnus umu tentativa
pura u vindu de peritos ulcmücs c ao estágio de 2I brasileiros
de divulgar um qocumcnto basilar de nosso desenvolvimento
nuKWV,
.
'
e deixar expressa nossa admiruçilo àqueles que, enfrentando
todus us incompreensões, de unos u esta parte, muitas vezes
KWV í:.n cmpresu ulcmu que ucabti de nos vender os dois pri·
unonimumente trubalhurum pura qu~ o Brasil enveredasse meiros rcutorcs constuntes do acordo assinado em junho do uno
pelo caminho certo no setor muclear, Procurá da autonomia pussudo,

••
•

;-

~
l.

~-
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10: Not11 DPB/35/692:30,
1•:7.?il, do MRE , ..
.
- Ri:níéte cópias dnsnotns énviadas às Ell1baixad~s 'da
· Frunçu'c da RFA .sobre cooperação' no campo do ciclo com·
bustlvel. ·
' · · · • · :. · .. · · · · '·
··
'.
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.. ,, I~;:, Notu DPB/37/692.30,'dc2·7·74; do MRE
·:. ·: • :·:... Encuminhni"Aidc: Mcmoireoo. cm,:quc o· governo
alemão· "exprcssa:·uquicscência:cm· discutir•com o brasileiro
um· •progrunía· de tecnologia.: nuclear• no- campo do •.ciclo
· combustível, inclusive enriquecimento de urânio".'· ··.
; 12.•, DÓcumcnta·:n' ,700, da' Embaixada dÚ França. no
.. , · Brasilào·MME·"1 ··· ,, ·· · • :: , :i>
,.
.. ,
' • ' ... i~:Jim·.resposta•à nota do:lt~maruti,.infor~a quanto no
· ,• i' interesse. dó Governo: francês,. com· vistas à utiliznçilo 'da
·: .. : énérgia íÍucleur pura fins paclficos. · · · .. ·
..
·.-.• · ·-·.•·.:·.'~:-·'-,•.J;•.:.:;,,-,·;'','j ._·_, _.·,.,- •. ~~--- -·..-.·-(···,_, __ , .. . ' ' . '

.

•

. · Eis pór,que;ruzilo niio s~ fez o entendimcnto,com a França,.por
motivos ~imilés àquéfàs'apreseritados pela Holanda, isto é, o cnrique~,
cimento: éli:' uriinio: Àquele. tempo :a Frànça' não concordava .na ·
transferência' de sÜatecnologia para 'o Br:isii.. . . ..
.
.
..

. .. 1·3. ~~rta' d~ :URA~GÉSELLSHAFT. ao Prof.
Andrndc Raniós.
.
..
.
..:. Informa sobre uopiniilo do Dr.' Bundrock sobre o
.,
. pótencialdo Brasil em urânio. · · '

··· · Eru u 'c~ntrapnrtida ·do
recordados; ·.· · ..

... -.

I

Pérgunturiloi' Pdr :que· rnzi!Ó' nil~ .fii:Ôu 'só na' Alemanha?' Por
umu ritzilo simpllssinin: a Alemnnhú éru partner da Holanda no'pro·
cesso· du ultrucentrifugnçilo c a Holanda sei recusou, tcrmi·
nuntcmcntc, ·u·:permitir .que, um .Pafs.que, nilo houvcssc,nssinado o
pacto do TNP,- Tratado de nilo ·Prolifcraçilo das Armns.JIIucleares
-tivesse uc.esso àquela tecnologia. .. . , . . . . ·.
. .
. .

- "Prospccçno de minérios nucleares, absorção da tccnologiadccnriquccimcnto de urânio c da tecnologia de reato·
res, reali~ando-sc'igualmcntc esforço parà'cfciio de progr.Ssi:
va instalaçiio da produçilo de reatares no Pais~ construção de .
centrais· nucleares à:base de ·reatares ·de ãgua .leve c urAnio
enriquecido" (itens que mais sobressaem).

'a~ordo ·que fazr~mos, ·estilo· v,
· ,,,.

··

Ex•s.
·

, .. 14.. P~JfÍica Energêtica)r~sil~lra .,.:. S~tor Jlluclear
(conferência pronunciada pelo. Ministro Shigcaki Ucki, cm
. julhodoJ974): , . . . . .... . , . . .· .
, .
, .. -:;rntensificaçiio da pesquisa de·mincrais tisscis, intro'
duÇão no,Puís.do cic!o completo de conibustfvcl para. reato·
. rcs de. água ,leve~ estocagém de. combustlveis ITsscis,descn- '"
.. volvimento da tecnologia .de reatares", como itens mais im·
.. portantes.. ·:.
· ' · ·, ·:.., . . : , · .··.
. ·.
15. ,Agcndu pura as conversações Brasil x RFA. . . .
. ~ Assentada. em. encontro. havido cm .Brasília,· em
-22;7-74, entre o Ministro dns.Mhiase· Energia do.Brusil e o
. Subsecretário ,do ·Ministério de, Pesquisa e. Tecnologia. da
: . RFA.
.
. .. . . . ..
.. . .
.
16... )nformaçilo no Senhor Presidente da República, de
15·8-74 . . .
. ' ...
. ... ·....
' .
.
.
.. - Sobre a visita uo Brasil. do. Senhor Andri: Giraud,
Administrudor·Gerul do Comissariado dá. Energia Atômica
dn França...
17. Aviso n•275f74, d~ 15·8·74, da SG/CSN"
- Fuz r~férencia àinformaçii~ n; 0181-SECRETAuó tempo, de 29·7~74, do MRE, que .versa sobre a cooperaçilo
no cum~o iridListrial das. atividadcs. ligadas ao aproveita·
monto da energia nuclear, entre o Brasil c a RFA, c que deu
.origem à EM11• 055/74, de 13·8-74, da SG/CSN, aprovada
pela PR.
18. EM n• 055/74, de 13·8·74, da SG/CSN
7 Referidn no item anterior.
19, 11 PNJ) - Programa Nuclear (setembro 1974) pág. 132, PND que foi votado uqui, por esta Casa, ·no ano
unterior ao Acordo.

·.,

'

•.

'

:'

.,

•. 1,)·. •

'

. 20,. Nota Verbal da Embaixadà da RFA n•.486/74, de
I8·9·74
, ,
. , , .'
.
. - Comunicando a chegada c a composição da Comis·
silo Mista Alemil que estará cm .Brasllia no final de setembro
e piincipiÔdc ôutubr~::· · . · ·.. · · • · · ·· · ..
. 2'1 .. Áta d~.Sc;srlo de Ab~r;~~a das Conv~rsa~õcs para o
Acordo de Cooperação entre o Brasil c a RFA~ realizada cm ·
30·9·74 (cópia).
··
·

.•

',

.. -·•._ ;,;, ,'

'

' •..·.·1.::

22. Dirêtrizcs Gerais para um esquema ·de cooperação
entre n RFA c o Brasil no·campo da indOstrianuclcar, de 30.
.".:9-74:·
..•.. , ' ....,
'
' ! -~ .- •

: :

•

. 23. Programa deCooperaçilo Industrial entre o .Brasil c
a RFA·,no campo dos usos pacificas da energia nuclear, de 4·
9·74.-:···.··· ....... :·:·::.:·.:. ' . ' ·.• ..
. 24: .Informação conjunta do MME e.MRE;àPR, dc.l5·
·lI -74, relatando o resultado' da réunlão técnica cfetivada cm
Brasília, no MME; nos dias 30 de setembro á3.dc outubro.'.

'· . 25. ReÍat~rio da visita A:RFA, reali~ada,~clo Ministro
· das.Minas c Energia,, entre os dias 29 de outubro c 2 de novembro que -.aqui,. não .é dcspicicndo recordar --,oriundo
das conversações anteriores;· . • •··
, ·26.--:.Em funçilo'dc todas' essas con~crsaçilcs, foi criada
a NUCLEBRÁS, transformada cm ;lei, já .cm . dezcmbro de
!974, em substituição à CBTN. ·

. · 27.' Carta d~ 'EnibaÍxadoi da RFA ao -~illi~~r~ das Mi·
, nus c Energia/de 13·12·74; coniunicándo quc'o Governo .da
RFA aprovou o programa de cooperaÇão industrial;assinado
.cm 3-!0-74 -.estilo V. Ex•s recordados da missilo que veio
. .. aqui- faz~ndo referência à eontiriuaçilo ciiis convcrsuçõ~ ·
.· .
.. . ,
enijaneirof!S.,

c

o

·· 28: A~tcprojcto dC acordo entre Govcrnci dir RFA ~o·.·
· Govêrno do Brasil sobrc.a· cooperação no sctordas utiliza·
çõcs pacificas de C:neigia nuclear (situação cm 21;1·75),
29. Oficio PR-032/75-SECRETO, à época, bem·cntcnd.i· ·
do.;... de 25·2·15; dÓ'Prcisii:lente da NUCLEBRÁS •.
·
- Encaminhimdo 'o cêmjunto de dôcunientos ·, rclativÔs ·..
às nego~iações realizadas na RFA c éonÍunicando a previsão
.da última rodada das negociações' sobre cSpecitica,i!o 'das.
diretrizcs do protocolo de BrasOia, a· realizar-sena semana de
10 dc.márço. , .
· - _
30.· Aviso n• 080/75, de 9-4·75, da SGfCSN ·
.:.. Faz referência à hiformaçilo 091-SECRETA;..,;. à é·
pocu, se diga,- de 18-3;75, do M~E,,. que versa sobre
anteprojeto de acordo entre os Governos do Brasil c da RFA,
sobre cooperação no 'setor da 'utilizaçilo paclnca da· energia
nuclear c que deu origem à EM n• 020/75-SECRETA,· à é·
pocn- de 8-4-75, da SG/CSN, aprovada pela PR •
3 I. EM n• 020/75, de 8:4·is~ da SG/CSN'.
-Acima referida.
32. EM n• 104/15, de 10-4-75, do MME
- Encaminha projeto de Decreto sobre Reserva c Esta·
que de muteriuls Jlsscis c !Crieis, que depois aprovado foi por.
esta Cusa.

-200O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Cumprimento V. Ex•
pela magnifica contribuição que dd com .a publicação desses vo- Encaminha o resultado das negociações levadas a cfci· lumes, Penso que a série de atos mencionados por V. Ex• precisa o
to no Rio de Janeiro entre 14·2-75 a 13·5·75..
acordo eu divergência que talvez possam ser esclarecidos. com a série
l4; Telex 222/75, de 30-5-75, da NUCLEBRÁS
de dados trazidos pelo ilustrê colega. Nunca. personalizamos nu
.
.. pessoa do Senhor Presidente Ernesto Geisel essa 'modificação.
- Retransmtte contraprop~st~ al~mil da· dec!araçilo a ·'·v. Ex• nilo encontrard, em nenhuma declaração nossa, cm qualquer
ser lir.mada entre o MME c o Mmtst~r~o de Pesqutsa c Tec· oportunidade, referência à pessoa do· Presidente e a seu mandato.
nologta da RFA c propõe e?lendas.
Fizemos, sim.:.
• ·
·
· . ·.
33. Oficio PR-080/75, da NUCLEBRÁS

35. Aviso n• 208/75, de4·6-75, do MME no.MRE
-Remete ao MRE minuta .de aviso à Embaixada alcmil
e que reflete a posiçilo do MME no que toca ao projeto de
acordo de coopcraçilo nuclear, na parte referente a salvaguar·
das,
36, Aviso Confidcnciàl n• 209/75, de 5-6-15, do MME à
SG/CSN

- Encaminha à SG/CSN a contraproposta, recebida
via telex, do Ministério de Pesquisa c Tecnologia da RFA, e
respectivas emendas. contidas no Telex n• · 222/75, da
NUCLEBRÁS.
37. Nota Verbal DPB/DE·I/DIE/DTc 29/692,30, de
20·5·75, doM RE
- Encaminha projeto de Acordo de Cooperação entre o
Brasil e a RFA no campo da energia nuclear.
38. Aviso Confidencial n• 214, de 10·6·75, do MME a
~m~

.

Autoriza· a Fumas a assinar Carta de Intenção com a
K WU, nos termos que seguem anexo no Aviso.
39, Decreta n• 75.870, de 13·6·75.
- Autoriza Fumas a ampliar a Usina Nuclear Álvaro
Alberto,· que passou - diga·se de passagem - de 624 me·
guwutts pura 3 mil megawatts:
·
·
40. Em· anexo: Pronunciamentos sobre o assunta ha·
vidos no Senado de 1973 a 1975, cornos documentos que lhe
silo anexos.
De: sua leitura depreende-se a inalterabilidade, por documentos
que nilo podem ser contestados, dos propósitos da Administraçiir
Gcisel desde seus primeiros dias, quanto à consecuçilo da meta alme
jnda, nilo sendo pais de se levar a crédito qualquer nfirmnçilo de ha·
ver sido mudada ·a orientação governamental por. força de
discussões, críticas ou campanhas havidas cm 1974...
Esse nossa depoimento ê tanto mais isento quanto, durante a
mi:s de agosto deste mesmo ano (1974),1ongos debates sobre o assun·
ta travamos no Senado com o .eminente Senador Franco Montoro,
material esse que constituiu plaqueta hoje praticamente esgotada:
"Em Defesa da Politica Nuclear Brasileira",
Consideramos um dos pontos altos de nossa já não curta vida
pública, o contributo, embora modesto, que as nossas idéias· e deba·
tes eventualmente tenham dado à motivação que o Governa compro·
vou. Hoje, concretizada a dceisilo de executar a Programa Brasileiro
de Energia Nuclear, cuidamos deixar consignado, nas páginas a se·
guir, o testemunho de valoração a que nos temos referido, sem
prejulzo do objetivo maior: uma visão do acordo jâ ratificado pelo
Congresso Nacional e o que ele representa para nosso futuro.
O Sr. Franco Montaro (MDB- SP)- V. Ex• permite um aptir·
te:'/
O SR. VJRGILIO TÁVORA (!.\RENA -CE)- Pois nilo. An·
tes de continuar, com prazer acolheremos seu aparte. V. Ex• está de
posse do documento, assim esperamos,
O Sr. Franco Montara (M DB- s'p)- Acabo de recebê· lo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Fizemos
distribuição, pensamos nós, a todas os Srs. Senadores presentes,
conforme disstmos.

o SR. VIRGILIO TÁVORA(ARENA - CE) - Falamos
''Administração", nilo falamos "Presidente".
o Sr. Franco Montoro (MDB ..;..·SP) - Adr;linistrução Geisel,
peifc:ito. Falamos sim, c .reafirmamos, quc.hoÜvc uma mudança da
política governamental .. Havia uma polftica e passou a haver outra.
Houve hesitações, houve 'indefinições e, afinal, se optou .por uma
políticu,.que mereceu o apoio de todo o Congresso. Isto é importan·
te. Dever-nos-íamos concentrar naquilo que nos une e que é a políti·
cu atuul, mns nilo nos:deve levar u uma discussilo.que,.n nosso ver,
niio teria interesse maior sobre o passado. ~evidente que outra foi a
oric:ntuçilo no passado, que. as: hesitações :c as indefinições govcr·
numentuis existiram, iniciadas com a compra de. reatares, impor·
tu dos nu sua totalidade:, c depois se .optou por. essa outra fórmula.
Havia vArias caminhos. Houve hesitações,discussões, pressões ecoo·
trapressões, A Oposição se orgulha de; com o seu apoio decidido, .ter
ajudado essa resoluçilo histórica: Hoje há um acordo. inteir~ .entre
Oposição e Governo, nu defesa das linhas funda~entais dessa políti·
cu, com algumas restrições; nilo'é o m'omcnto de citá'las ngora,·que
silo, de: certa formu;.àcessórias; No fundamental, estamos de acordo.
Essa modificação existente em nossa polfticn- me parece...., ê incontestável,
O SR. VIRGII.IO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Senador, incontestável é que desde o início de 1974, da assunção de
Sua Excelência- agora vamos dizer o ·nome- o Senhor. Presidente
Geisel, desde entilo nilo houve um momento de cxitução, c os fatos
o comprovam, Nilo foi - permita-nos particularizar a história rião foi o brilhante discurso de V, Ex•, de junho de 1974, cm nome
.du Oposiçilo, que foi modificar idéias de Governo que já estavam pelos documentos aqui mostrados aos Srs. Senadores, repetimosdesde o dia sete de maio de 1974 aprovados. Nilo era só' nossa politi·
ca de independência tecnológica; Nilo. Jà estava aprovada, entendimenta prévio com o .governo alcniilo, queremos citar. Nilo queremos
tirar o mérito de ninguém- permita-nos, Senador. Perante homens
responsáveis é afirmado que justamente se deve a mudança da política do Governo, tenha paciência, o discurso seu ...;. v. EK• roi ati:
mais generoso, segundo ouvimos dizer- eaos debates que conosco
travou ·no ano de 1974. Também a história se faz com fatos e
documentos, repondo aquilo que ê estreiiamentc n verdade dos cvcn·
tos, Sua Excelí:nciu o Senhor Presidente da República a encnsquetou
nu cabeça desde o primeiro dia que assumiu e, portanto, a sua
administração nilo podia rugir dessa sua idéia geral de manobra, c o
di~íamos uqui constantemente. Agora vamos permitirmo-nos uma
conõssilo, talvez um pouco mais detalhada do que aquela que já ti·
vemos ocusiilo de uma vez neste i'lendrio fazer, quando debatlamos
com o nobre colega - por uma cantiança desvanecedora do C~efe
du Casa Militar da Presidência da República, que, por sua vcz.>é:·o
responsável pelo funcionamento da Secretaria do Conselho de Segu·
rança Nacional, por desvanecedora - vamos repetir - confiança
d,-ssc nosso colega de Arma, estàvamos ciente de todos os passos da·
dos, mus, pura honrar aquela crença em nós depositada, sempre
dizíumos u V. Ex• que nilo cru - recorde-se das diferentes
discussões que aqui travamos -, "V. Ex• está no caminho quase
qucntt", "queremos dizer que nilo estamos falando em nome do Go·
vcrno, no entanto vai ser, exatamentc o que ntirmamos"; "V. Ex• pre·
cisa esperur, tenha paciência, logo aparecerão os frutas dessa politica
que, invuriuvelmente, o Governo vai ndotar ", Assim dissemos u
V, Ex• Foi· cm maio de 1974. Mais exatnmente, como V, Ex• pode
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-201ver, foram os. Documentos 6, 7 c 8 que realmente, na prática,
amarraram a decisão brasileiro-germânica. O restante foi discussão
de pormenores, discussão árdua. Viu V, Ex• que enfrentávamos- c
nilo tinha por que esconder- a má vontade dos grandes fornecedo·
res c - por que nilo dizer·- da polftica das duas maiores super·
potências. E a imprensa, tanto de um pais quanto de outro - parece
.- .nilo foi parcimonioso nos .ataques a. nós feitos, como iremos
analisar. Nilo só no artigo, já tão bcin aqui csmcrilhado por V. Ex•,
de Normun Gal! como no de Lawrence .no Simpósio de Pugawash
que, em termo nuclear, é um dos mais importantes que existe no
mundo:,Em um c outro• o· Brasil foi apontado•como .um perigo
mundial.

o Sr. Franco Montoro (MDB -SP)- Permite V. Ex• um no·
vo aparte?
·
·
O SR. VIRGILIO TÁVORA. (ARENA- CE)- Com prazer.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) ·-' Voltando ao aspecto
histórico,· V.· Ex• toma. como referência. o Governo Gciscl; o· que
confirma, exatamente, aquela distinção que faziamos. Nunca disse·
mos que a polftica a ser modificada· era a do Presidente Geiscl.
Dissemos que·a politica nuclear brasileira precisava ser modificada:
a política decidida em Governos anteriores, aquelas que firmaram o
contrato da compra de equipa~cntos; e esta modificação V. Ex•, ao
fixar' um novo dad~, implicitamente, reconhece. Compreende-se que
V. Ex• nilo queira fazer,' e nem nós temos interesse cm denegrir 011
combater orientações' anteriores; mas .é inegável e está implfcita nà
afirmação de V. Ex~ que esta modifiéaçilo''i:xistiu c .existiu para
melhor, c por isso· nós nosjuntamos. Quero informar a V. Ex•,
aproveitando a explicação que V. Ex• deu em resposta ao. meu
aparte, . que houve vlirias ·influências nesse sentido .. Dentro do
·próprio· Governo. houve opiniões diferentes, como na própria
Bancada da ARENA houve opiniões diferentes apresentadas aqui no
plenário. por seus representantes c nos debates·havidos na Comissão,
de Mi nas e Energia eComissão de Relações Exteriores. Prevaleceu/
pura felicidade do Pais, a tese verdadeira: Mas pediria apenas para
completar esta minha argumentação.:.. e penso que nós, realmente,
nilo deveríamos perder: tempo discutindo. os acontecimentos
passados- mas para reforçar a objctividade de nossa intervenção,
quero citar'duas passagens do depoimento prestado pelo Presidente
da NUCLEBRÁS,' Embaixador Nogueira Batista, na Comissão de
Minas e Energia do Senado. Silo palavras de S•. Exlno depoimento
prestado cm 9 de o'utubro de 1975: "Nilo. há dúvida .de que o Brasil
deu um grande :passá na formulaçno de sua politica · nuclear,
superando us hesitações i: indefinições que antes caracteriza~am o
setor". Binegável. E finalmente, na parte final, diz S.• Ex•: "Por isso,
vemos com satisfação o apoio que vem recebendo a nova Politica
Nucleur.na totalidade dos setorcs representativos da vida nacional'',
Ele si: refere à nova política nuclear. ·Que houve.umn niodificuçilo,
me parece, incontestdvel. Longe de nós em· querermos, com isso,
retificur esta reprodução das declarações que V. Ex• leu no inicio do
seu discurso. Nilo. queremos reivindicar, exclusivamente, a
paternidade; queremos demonstrar a participação da Oposição nu
definição desta politica. E isto implicitamente cstd reconhecido nas
palavras de V. Ex•. Quero informar, ainda,•n propósito da declara·
çiio feita nu Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,quc fui
surpreendido com uma solicitação para, no momento, dar algumas
informações c que as dei verbalmente. B possivcl que, inclusive, a
data citada por V. Ex• nilo seja exala, cu a citei de memória; c a
decluraçilo foi feita cm uma convocação de momento. Quanto à
duta, suu cxatidilo ou nilo, pode haver perfeita retificnçilo. Mas, no
essencial, insisto em afirmar: o importante ê que a ntual politica, que
é diferente da anterior, em que se climinnrnm as hesitações c as
indelinições, passou-se pura uma definição que corresponde, cxata·
mente, ao interesse nacional. Estamos de acordo c vamos prosseguir
dando u nossa colaboraçilo a uma efctlvaçiio c a umu execução cuda
vez muis perfeita duqueles objetivos aqui definidos: uma politica
nuclear com tecnologia nacionul.'

O SR. VJRGILIO·TÁVORA (ARENA- CE)·- Eminente
Senador, V.· Ex• tenha paciência, mas vam·os lhe refrescar um pouco
a memória, Permite? .
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Claro!
O SR. VIRGIÜO TÁVORA (ARENA...:.. CE)- Primeiro, a
Companhia Brasileira· de Tecnologia Nuclear, no que é do nosso
conhecimento, foi criada cm .1971. Quem"governava este Pais .cm
1971? Parece-nos, salvo·crrô ou omissilo;:que era Sua Excelência o
Senhor General Médici. Quando aqui fazemos ênfase na Administra·
çilo do Presidente Gclscl é· porque foi na· sua· Administração, .que
aquele trabalho anterior da .CBTN se justificava, c foi, graças a ele,
possível .estar o ,Brasil· em. condições, de· se dirigir à Alemanha,
apresentando um Programa Nuclear de· Referências. Quem fez.csse
Programa Nuclear de Referências? A CBTN, Companhia Brasileira
de Tecnologia Nuclear... '

o Sr.

Francll Montoro (MDB.:... SP) - Permite Y. Ex• um

11purte?
O SR .. VIRG!LIO TÁVORA (ARENA -' CE) - Um
momento, V. Ex• dará· o aparte que ·desejar, 'mas imediatamente
após concluirmos nosso pensamento,
~:
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O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas é que a CBTN fez
outras coisas também.
·
·
O SR. VIRG(LIO -TÁVORA (ARENA·- CE) -· ,; cujo
escopo era o quê? Independência tecnológica quanto à construção de
rcutorcs-' está lá escrito, foi uma lei votada por V. Ex•...:.. cquanto
ao fornecimento de combustfvcl. Está lá. Ainda mais: Por ·coinci·
dênciu, fomos nós Relatores deste Projeto, nesta Casa; nu Comissão
de Finanças.
.
E cá, o que cru dito àquela ·época; 1971? Transcrição de doeu·
mcnto oficial - Politica Energética Brasileira·- permita-nos- nós
iríamos fazê·lo mais adiante, já que V, Ex• al se refere: "Criação de
uma infra-estrutura de uma indústria nacional que venha atender n
consequente demanda de equipamento c instalação pertinente", isso
cm 1971. Gcruçilo de energia tcrmoclétrica, particularmente, de ori·
gem nuclear, bem como aquela destinada à implatação da indústria
referente ao ciclo de combustlvel nuclear".

o Sr. Fr~nco Montoro (MDB- SP) ~Mas, ai. não há nada é~
relação à tecnologia brasileira.· Foi.durantc a vigência c. a atuação
que V. Ex• exulta agora, da CBTN, quc.sc fez a compra.dos reatares
através da concorrência que foi vencida pela Westinghouse ...
'.

·.

'..

.,.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Senador, não
diga uma barbaridade dessas!-'
O Sr. Franco Montoro' (MDB ·- 'SP)'- Mas, ·me)crmitu
completar. As hesitações c indefinições, v; Ex• as nega?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (:.\RENA~ CE)- Como em
toda política, houve prós c contras, opiniões a favor, comoOns de V,
Ex• durante um uno: Decidimo-nos nós, sem poder dizer; que jâ
subiam os,- V. Ex• tem que nos darcstc crêdito de confiança c a prova mais cabal foi que o Governo nos honrou com n .incumbência de
comunicar à Nai;ilo,'utravés desta tribuna, a assinatura do acordo.'
Já sablamós da linha dotada, a escolhida pelo Governo, por
razões, pura nós .válidas c para V. Ex• sujeitas a ddvidas várias. O
que dizíamos? A 'linha 'era· de urdnio levemente enriquecido e água
leve,
··
·
·
Dúvidas? Huviu muitas, sobre linha de. rcatores a seguir, mas
dúvidas nilo havia pura o Governo da necessidade de instalação de
uma tecnologia própria, Agora, apenas prestando uma homenagem
ao esforço que V. Ex• fez sobre o assunto, gostaria de cortar do
nosso discurso a afirmativa de V, Ex• dc 1quc a CBTN foi que
comprou o rcutor de Angra dos Reis. Isto só pode ser devido a um
lapso de memória porque foi multo anterior à CBTN tal aquisição
(do reutor de Angra dos Reis).

-202O Sr: Franco Monloro (MDB -·sP)- Antes que V, Ex• reli· umu politica durante oano de 1974, nós dizemos' que, desde 1971, a
.li que, já vigorava -c uma.das medidas tomadas -' a prova. V, Ex• politica governamental era uma, Pode, numa politica governamcn·
elogia demais a CBTN, Na realidade, houve criticas.~ sbrias, c a : ·tu I, sofrer: reservas. Como sabe V, Ex•, na polftica.cconômico-finan·
provn, ..
ceirü do'Governo há membros da Administração que acham mais'sá·
bia ou menos sábia esta ou aquela orientação. Mas, determinada
o SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)-:- Houve cri· uma politica máxime cm Campo Nuclear, esta é seguida, porque este
ticus e sérias, mas não foi a CBTN que comprou Angra dos Reis. Pais· tem um Presidcntc'que, por lei, b o responsável pela fixação da
Desufiu esta afirmativa qualquer contc~tnção. . . , . . . ·: . Politicit'Nuclear.. Isto é o.que gostarlam·os de deixar bem claro, bem·
O Sr•.Frunco Monloro (MDB.~ SP) _;·Permita; me V. E'x• A explicito; E V, Ex•, por mais eloqUente que seja,.não:há de dizer que
prova de que não era esti: o caminho 1: que ,acabou por se criar a aquilo; que afirmou oSr; Putlerson Pereira, Jornal de Brasma do dia
NUCLEBRÃS; uma outra· organização, que alterou profundamente
10 de julho de ·1976,.reprcsenta, acreditamos que não exutamcntc, o
u estrutura udministrativa, além da. fixação clara dos objctivos. que V, Ex• diz, que é uma cóndenação perfeita do Governo, Por mais
Quem o·afirmaé:o utual Presidente da.NUCLEBRÃS. E o fato é •;· uculoradu que seja a paixão de V. Ex• na defesa das convicções oposiinegúvci.Podériunips discutir indefinidamente osaspcciospassados. . . cionistas, V, Ex• não pode perlilharumaopiniilodessas.
O SR; VJRG(UO TÁVORA (ARENA.;_ CE) -·Nós vamos
o Sr. Jhnco.Mont~ro (MDB- SP)- V, E~• fala cm paixão
discutir porque V. Exi cstá'afirmando algo que não tem apoio nos . oposicionista, Eu 'diria, a paixão governista impede V. Ex• ·de
fulos.
·
'
reconhecer. u evidência· que o próprio Presidente. da NUCLEBRÁS
..
.
, .; . . .
, .. . .
: ,"proclama, Diz V. Ex•: é u'mesinu politica. Nós dizemos: não é, Diz o
O Sr. Franco Montoro•.(M DB- SP).-:Mas; me parece mais · : Presidente da NUCI.EBRÃS, ienho aqui cm milos o depoimento de
importante '"7 mesmo unti:s de discutir intenções _;_ . é que V. Ex• fez .. S. Ex•:. '"J .·nova 'politica ·nuclear. brasileira',', .·Houve .'mudança,
referências u uma série de ,do~umentos ncsse·s.cntido:. E~ não dis· · . inegavelmente, c a glória pertence ao atual Presidente;,·,
ponho dos.documcntos governàmcntais, mas, segUramente, há uma .· .
· ·
·
·. . · ··..... · . · .
sórie de outros documentos ligados as outras' hipóteses quê foram.' . OSR. VJR~I~IO TÁVOR~ (AR~NA- CE) ':.An~vapoli·
tratadas. Acub~u de prevalecer esta orientação quC'foi a' ceita, mas, :• ttca nuclear brastletra a q~~ ele se rcferta' era.a esta:·~ seguida.e no ..·
V. Ex• mesmo declarou que houve inúmeras· interferências,. houve·.'.:. ·~~smo tempo venturo.so esforço que todos. nós apotamos pa~arcn- ..
inúmeras tentutivus•e houve rcprcscntantcs·de·órgãos. oficiais que . :. lt~a;. dc.umn ve.z aquilo que estava p~r bastante. tcm.Po projetado,
defenderam teses diferentes daquela que foi adotada. Que houve':': 'Ftca bem claro. que, desde de 71 • nunca o Governo brasileiro se , .
un1u discussão, que houve um problema, 'afinal bem so,Jucionndo, é:.:·: afastou dessa oricntaç.ílo, Estnm~s aflrmando'agora.-' dizíamos cin ·
.ínegúvel. Não queira V, Ex• agora .dizer que essa mesnia linha, que .:."·}4 duranl_c t~dos os dcb~tesq~c ttvcm~s com v.. Ex•-:: a procu!n da
foi definida op'ortunamentc, foi. sempre seguida anteriormente. Não:·:.''.. tndependen.cta tecnológtca .seja .na parte. relattva a engcnharta de .
foi. E, para fixação dessa linha, sem dúvida. nenhuma, v. Ex•, inclusi·:' •..·reatares, .seja na parte da conf~cçilo. do co~bust!vc!, .• do outr? ln~o:
vo, com a sua presença, com o seu debate,. o debate travado aqui no .. · aut_onomm n~ obtcnçilo d~. mtncrnt~ fissets·,c fértcts .. Isto a ht.stórta ..
Congresso, u opinião dos cienlistas.brnsilciros transmitida ao l'lená·' regtstrurá, Fot em 1971, fot com, a cnaçilo da CBTN qu~ se cstabcle·. ·
rio e it Comissão, tiveram uma influi:ncia positiva, que o pr6prio Go· ceu o básico, o fundamental p~ra.ess.a ~itória que nilo é nossâ, nilo· é .
verno reconhece. E isso não diminui o Governo, .pelo contrArio,. 0 · de V, Ex•, mas é d~ todo o po.vo brast.lctro. · .
,
.· .
engrandece, porque ouviu aqueles que; no Brasil trataram da :muté· .
Mas, ,sr. Prestdcn'.e, veja ~·, Ex•. ~uc ~slamos. abusando bas·
riu. Mas não podemos negar que houve uma modificação para. tnnte du bondade de V. Ex• Isso e um tntrôtto, apenas c jã o. sinal
melhor, sem tentar atirar pedras no· .passado, 'sem 'pretender . nosudverte. que o tempo a nós atribuído está esgotado, Vamos, feito
individualizar essas decisões. Houve uma discussão, houve uma·indc· · esse. reparo,· na próx:tmn vez, apresentar as razões por que dis· :
cisão inicial que era normal, c ·•final houve unia ·decisão definitiva, cordumosfundnmcntalmcntc do. artigo de Norman Gallc, princiquc nos parece perfeita'mentc conipatfvcl com o interesse nacional.
pai mente; du,s conclusões do Pugwnsh Symposlum que, praticamente,
"
nos apresentam· perante o mundo como uma nação nilo querendo
o s·R. VJRGIJ.JO 'TÁVORA (ARENA·- CE) _ N.obrc adquirirsuuniuturidude tecnológica no setor, mas almejado, justa·
Senador, vamos começar pela afirmativa número um de V; Ex• A . mente, se armar de urtefatosnuclcares, baseado numil rivalidade su· .
CBTN foi o passo básico dado pelo Governo . Médici,.péln.adminis·.· posta com nações do hemisfério sul; de maneira a se,constituir·ein .
. e· um perigo
'nilo só puru i:stu região;_;, mas como· diÍ.Cis.autores cita··
truçiio do eminente homem público, Dias Leite, para basilar .lodo
·
quulquer trabalho nosso, sem o qu.e nilo podlamos'item nos apresen·' dos- para todo o' mundo por falta de sensibilídade.do.que seju a.
posse do urtefato nuclear. ·
· .·· ': ·
'
t:tr pura discutir com alguém .o que fazer. Foi justamente o que dis·
,
·· · · ·
sem os no inicio do discurso: u partir,da udministraçilo Dias Leite, ou
Sr, Presidente, agradecemos agcncrosidadede V,' Ex•.
muis precisamente, de 1971, com u criação da Companhia Brasileira·
Passaremos, u próxima vez que viermos à tribuna; ligeirumcnle
de Tecnologia Nuclear, c do estudo e estabelecimento por parte desta em raspão, os considerando que S. Ex•, o Senador Franco Montoro
compunhiu do Progrumu Nuclear da Preferência ê que foi possível . · fez sobre o urtigo que mereceu- conforme dissemos à. Oposição_:
formur o arcabouço paru discussões futuras, ·Mas o que nós apoio no temu cciltrul.,embora com essa divergência, e riduziremos
discutimos aqui em 74, o' que afirmávumos, sem a menor sombra de que acreditamos ser jú u parte construtiva .da. oração aquelas
d úvidu, e isto, V, Ex• permita-nos, com toda a sua eloqUência, não conclusões que, cuidamos nós, estão a se impor ante, não· só artigo e
pode dizer o contn\rio, 1: que o Governo desde o inicio do uno de diretrizes ·de simpósio citado, como lambí:m à incompreensão
1974, nu prosecução de uma polflicu que vinhu desde 1971, materiuli· mundial que, se foi grande paru o. Brasil, que vai construir dez
zou, deu uutorizução pura que aquelas metas c prazos previstos pela reutores e montar o seu ciclo completo de combustível, nilo diz nada
CBTN puru u consecução dos diferentes objctivos, em sendo estu- quando u mesma quantidade de reatares ê anunciada ser vendida por
dudos,l'ossem trunsformudos em prdtica,
umu das nações que, por ser superpotência, se julga no direito de
O pusso foi tão ousado que nós mesmo, que o acompanhávamos poder l'uzê-lo sem contestação de ninguém.
c éramos um ardente. defensor sou, fomos tomados de surpresa pelo
O Sr. Jlrunco Montoro(MDB .:._ SP)- Muito bem I
conjunto, de uma vez só, de uma série de providôncius, todas clus em
muio de 1974, nessa semnnu nu quul se Jnclulrum os dias S c 7. E: o
_ O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA -:- CE) - Sr. Presi·
4uc queremos dizer, Quando ouvimos que o Governo uparece uqui dente,· pensamos, com a·. distribuição que fazemo~ hoje aos Srs.
- nos permite, por Isto que repetimos- como tendo modificado Scnttdores desse trttbulho que, naturalmente, deve ter seus erros, suus

omissões, má~imc tipográficas - um trabalho de 800 páginas não
podcrfamos nós ter a prctcnsilodc corrigi-lo, página por página mus que, pelo menos, tem um mériio: é o repositório de documentos
c de depoimentos que passarão, à História c.mostrarão àqueles que
nos sucederem, inclusive neste Parlamento - de que esta geração
compreendeu o alcance, estimulou sua realização c contribuiu para a
concretização do Acordo Nuclcar.Brasii-:-Aicmanha. ·
. Era o que tfnhamos a dizer, Sr. Presidente, (Muito beml Muito
bcm!Palnius,) ,

o. SR. PRESIDENTE (Wilson. Gonçalves) -, Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bcncvidcs.
OSR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE- Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:, ·
Por iniciativa do Ministério da Previdência c Assistên,cin Social,
deverão realizar-se,· este mês, cin Fortaleza c Belo Horizonte,
seminários sobre o' "idoso na Sociedade Brasileira'>; para cujo ê~ito
vem-aquela Pasta, através sobretudo do INPS, empenhando clogili·
veis esforços. : · · ..
. , . .. . , · . .
De· conformidade. com a. divulgação .oficial, que tém sido
amplamente difundida, aquele oportuno cometimento objctiva:
· "Sensibilizar ·.a comunidade· para os ·problemas ·dos
idosos, incentivando técnicos c dirigentes da Instituição no
··desempenhando de seus papéis na atual'conjuntura ....
O ternário, previamente elaborado, consta do seguinte:
"Medidas dc''carâtcr .assistencial com ~ista~ à .melhoria
sócio;i:conõmica do idoso.
Análisc . de e~periências de atendimento ao idoso nas
diversas áreas.'
'
Arrcgimclltaçilo, treinamento c formação de recursos
humanos para oaprimoramento dos padrões de assistência à
velhice, '
. Programa de, prevenção ,da marginalização social do
idoso."
·
~·de ~upor-sc, assim, que o problc~a rclacio~ado com o atendi·
mcnto nos idosos venha a ser tecnicamente c~aminndo, ensejando a
que o seu equacionamento consubstancie a indicação .daquelas
medidas reputadas indispensáveis para c~ccução por parte do Poder
Público c de entidades privadas. a que a matéria se ache, igualmente
vinculada: :
Ressalte-se que, até aqui, a questão cm referência tem sido deba·
tida superficialmente, .limitando-se à ação espontânea c, quase sempre improvisada,. de instituições particulares as quais, inspiradas.
nobremente. no .elevado: cspfrito de solidariedade humana, se
propõem a· cumprir a meritória missão como obra caritativa c ·de
sentido reconhecidamente cristão,
,A planificnçilo dessa tarefa assistencial foi sempre cfctuada
aleatorinmcíllc, quer 'por órgãos governamentais, religiosos c de
bencm'crên'cin~ 'sem uma análise pcrcucientc de todas as suas im'plica·
çõcs no mCio social.
Agorn, porém, a discussão proposta por sctores oficiais está a
evidenciara amplitude do tema, para cujo aprofundamento silo convocados cspccinHstns c estudiosos que e~porilo idéias 'c permutarão
·~pcriências, com vistas à fixação de dirctrizcs comuns de trabalho.
•As muitas,, entidades, disseminadas pelo Pais c. incumbidas
institucionalmente de cuidar dos ·idosos, haverão de modernizar os
seus métodos ·de atuaçilo, compiltibilizando-os com os novos cânones que, nesse tocante, passaram a imperar no iimbito da
ussistcncia social. ;
· ,Dentro di:sta atualizada concepção c atendendo a desejo de seu
saudoso Presidente, Crisanto Moreira da Rocha, a "Casa do Ccarâ",
associação beneficente, sem fins lucrativos, com utilidade inlblica
declarada pelo Decreto federal n• 68.557, de 28 de abril de 1971, se
dispds a construir uma Pousada para velhos, da qual scrâ patrono
aquele ex-parlamentar que, durante vârias lcgislnturns, representou
o meu Estado na Câmara dos Deputados,

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - V.
permite um aparte?

E~•

me

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB ..,.. CE) .:.. Com hricnso
prazer, nobre Senador Henrique dcLa'Rocquc~
· O Sr. Henrique, de La Rocq~e (A.RÉNA ..,. MA) -Nobre
Senador Mauro. Bcncvidcs, V. E~•. sem· dúvida.- repito, .comove
trazendo à nossa lembrança a figura de C~siinto Moreira da Rocha~
Ele foi uma pessoa marcada péln destinaÇão de 'servir. Nilo se omitiu
a esse dever, Tive a· ventura de conhécê-loq~a~do muito jovem ain·.
da. Presidia, o ilustre filho do Estado do Ccarã; o comitê pró-eleição
do candidato à Presidência da República, Jálio Prestes, scdiadé) na
Rua Treze de Maio, lá compareci, como representante daqu'clcs q~e.
faziam o. primeiro ano na·Faculdadc•Nacional de Direito. Cri~nto ·:
Moreira da Rocha .era o presidente da sessão. Pedi-lhe a palavrã c-·
ele, fidnlgamcntc, conccdcu:iiic. Isso tudo por volta de 1930. Desde
então acompanhei a sua vida, os scús passos, as suas crenças, suas
convicções c a sua açiio. Recentemente~ quando a Casa do Ceará lançavà a pedra fundamental da' Pou'sada que tem o seu nome, lã
compareci. para, pedindo liccnçà à colônia. do Ccarã,. irmanar-me
naquela homenagem que 'se prestava àquclc,quc tanto' serviu aos que
dcle.precisarnm~ Naquele momento, nobre Senador, os ccarcnscs,
que constitufnm quase que a. unanimidade dos. presentes, estavam ir-.
manados para, construindo a Pousada Crisanto Moreira da Rocha·.
para o· abrigo .dos velhos - os ccarcnscs, · rcpitó, estavam ·
procurando, niais uma vez, servir os seus irmãos oriundos de outras
plagas da Nação brasileira quc,no fim da vida, p~rto, não
encontram. Loúvo V, E~• por .esta homenagem a quem, dirigindo
por tantos anos a Casa; do Ccarã, hoje, sob a batuta' segura do ~-.
companheiro .Álvaro. Lins,. tem se dedicado inteiramente às obras
'sociais a que se destinou.

as

O SR. MAURO BENEVJDES (MDB - CE) -Agradeço a
manifestação .de V. Ex•, nobre' Senador Henrique de La Rocquc,
sobretudo pelo toque de emoção que deu ao seu aparte, evocando a
figura inolvidâvcl do c~, Deputado Crisanto Moreira da Rocha., ·
V, E~• esteve presente à solenidade de lançamento da pedra
fundamental da Pousada de Velhos da Casa do Ccarã, c proferiu, na
ocasião, brilhante discurso citado por mim, cm pequeno trecho, logo
cm seguida, no curso deste meu pronunciamento.
O Sr. Vl110lo Ti•ora (ARENA - CE) - Dâ licença para um
aparte,· nobre Senador'!
O SR. MAURO BENEVJDES (MDB - CE) - Com todo o
prazer, nobre Senador Virgnio Tâvora. ·
O Sr. VlrcOio Ti•ora (ARENA--' CE)- Oportuno,. sob todos
os aspectos, o discurso. que V, E~•. ora profere, Senador ·Mauro
Bcncvidcs, Trata-se de uma. instituição, aqui cm. Brasília, pouco/
conhecida, mas que humanitariamente dá •assistência ,nilo só,âo
cearensc, porque o faz para os conterrâneos, cm pequena médida,
sim, comparada com aquilo que dâ de· amparo a todos que a
procuram. Sem bairrismo .entrar cm nossas dcclarnçõcs,a Casa do
Ceará é orgulho para nós da terra cenrcnsc, mns.também ~deve ser
para Brasflia, Quem ver o trabalho ~ccutado no passado por
Crisnnlo Moreira· da Rocha, c hoje, no presente, por .Álvaro ·uns,
bem pode avaliar a justeza das palavras de V, ~· c o quanto de
humano naquela, instituição se pratica, Podcrlamos, numa palavra,
sintetizar: é gente cuidando de gente,
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE)
Muito
obrigado a V. Ex•, nobre Senador Virgnio Tâvora, que tão bem conhece a' Casa do Cenrâ, desde seus primórdios, colaborando eficazmente para que aquela instituição possa cumprir, c cumprir bem,
os seus nobilitnntcs objctivos,
Continuando, Sr. Presidente:
No diu 4'dcjunho, com a presença do Ministro Almeida Machado, da Pasia da Suádc, foi lançada a pedra fundamental dn)mpor-
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-204tantc obra, sob aplausos da colónia ccarcnsc 'rádicada cmBrasflia c o
estlm ulo do Poder Público, que certamente nilo se negará a cola·
borar para a sua brcvcconcrctizaçilil, .
.. . ·•
Convidado por Álvaro Lins Cavalcante, at~ai c dinâmico Presi·
dente da "Casa do Ceará", para ser. o orador prinCipal:da expressiva
solenidade, o Senador Henrique de La Rocquc acentuava em seu
brilhante discurso: ·
"Uma obra por ele idealizada tcmcom'o objctivo a mora·
dia dos velhos carentes de recursos."
· ·
· ·
E prossegue:
"Nela, por certo, cncontr~rilo repouso c refúgio o; que,
desgastados cm suas forças .llsicas,,cnfrcntando as trovoadas
das adversidades, hilo de bendizer quem visualizando-a, mais
uma vez, demonstrou a sua profunda sensibilidade.".

No Simpósio de Fortaleza, a ter lugar entre os dias 22 c 27 de
ugosto, novas informações sobre o tema dcvcrilo ser anunciadas num
trabalho realmente· oportuno c meritório, que· haverá de consci•
entizar as autoridades inais ainda para o trabalho de amparo'à vclhi·
ce. ·

·

Em meio ao esforço que vem caracterizando, agora, o trabalho
de órgüos: governamentais c privados cm fàvor dos idosos, cresce de
sign,ificaçilo o emprccndimcn.to da "Casa do Ceará", representado
pela cons\rução
da Pousado "Crisanto M orciro dá Rocha".
...,,
O Sr; Evehlslo VIeira (MDB ~ SC)..:. Permite V. Ex• um apar·
te?
'

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB .:..:·CE) ..:. Concedo o
aparte a V, Ex•, nobre Senador Evclásio Vieira .. :
. · '

O Sr. Evchlslo Vieira (MDB - SC) - Meu dilcio amigo c
Nota-se no seio dos que dirigem a"citsa do Ceará", nesta Capi· companheiro Mouro Bencvidcs, no ano. passado, na·companhia de
tal, o propósito de tornar realidade a idéia.dc Crisanio Moreira da
Rocha, viabilizando-a no menor espaço de tempo passivei, em meio minha esposa, tivemos: o privil~gio de· conhecer, vez primeira, a
ao entusiasmo que marcava todas as iniciativrispartidas do inolvidá· "Casa do Ccorâ", na ârca norte do Distrito Federal. Ficamos
encantados co111 ó·que vimos·naquclc centro: c particularmente' com a
vel parlamentar. :
· ..
. · · .. ,
Nos termos em que está sendo· prcijetàda, a Pousada exigirá, açilo que se desenvolve ali c com as intenções de expansão numa área
para a sua construção c posterior manutenção, o dispêndio de recur· de desen•olvimento cm favor'do homem, cm todas as suas idades. O
sos apreciáveis, oriundos de contribuições pessoais, de doàções, e encontro constonté. das ftimllias do Ceará naquele reduto, c de outras
certamente de auxflios c subvénções deis governos da União c do famílias, já oferece um rcsultadomagnlfico·no aspecto· de encontro,
de busca de comunhão, de procurar, airav~s da conversação e do diâ·
Distrito Federal. .
·
.
No últimà sábado, uma promoçilo de caráter folclórico reuniu logo, a fraternidade, o amor; de. encontrar,· naquele .reduto, horas
os ccaronses aqui radicados, .revertendo os seus resultados financci· agradilveis de Jazer, fundamental BO homem na. sua rccupcraçi\O CS•
pi ritual, na recuperação de seu estado cmo'cionàl cpslquico,' prcpa·
ros em prol do futuro Abrigo,
.
A iniciativa da "Casa do Ceará"·inscrc-sc, desta forrria, na preo· rando-se melhor para as:joinàdàs constimtcs na buscado seu bcm-cs·
cupaçilo que domina setores governamentais c particulares, em torno tar. A "Casa do Ceará" trabalha iambém.no sentido de amparar os
de uma eficiente assisté1cia aos idosos, marcando, assim, a' sua .intc· · velhos e, agora,'inicia a construção de um lar dcstinado.àquele que,
uo final do sua existência, não tem o abrigo matcriàlc,' muito mais
graçüo nesta magnifica campanha de âmbito nacional. · · ... ··
Recentemente, aliás, o IV Congresso Brasileiro de Geriatria' c importante, o. calor afctivo, humano, que vai encontrar, naquela
Gorontologia, levado a efeito, no mês de maio, cm Porto Alegre, Casa, este grande amparo; Por estas razões, c por outras tantas que
chegava à constatação de que "dez por ccnto·da população brasileira poderíamos aqui catalogar, queremos, também, nós do Sul, mas que
i: constituída de velhos, mas quase nada .vem sendo feito cm atendi· · conhecemos aquela instituição, expressar as. nossas saudações
efusivas a V. Ex•, pelo belo c· bem revestido registro quc.faz.da obra
mento geriátricb para dar um tratamento condigno à pessoa idosa."
O· médico paulista Tuftik Mattar, participante daquele impor~· cm funcionamento, dos planos que se desenvolvem,.· buscando,
tante conclave, falando na ocasiilo, destacava:
· agora, atingir os velhinhos. Na verdade, neste País, muito pouco
' "A vida média dos brasileiros vem aumentando so• temos feito, ,o Poder P~blico c elite; cm favor· do idoso .. Há ncccssida·
bremodo, Em t940, os homens passavam a atingir 45 anos e a de de a sociedade brasileira conscicntizar·sc de sua grandercsponsa·
mulher 5L Dez anos mais tarde, este perlodo de vida foi' bilidadc para aquele que ontem deu tudo de si para o cngrandccimcn·
novamente modificado com uma expectativa d<> vida para. os to dessa sociedade de que somos membros integrantes, Ós nossos
cumprimentos, mais uma vez, a V. Ex• c aos dirigentes da ,;Casa do
homens de 53 anos e de 57'para asmulhcres," • ·
Já o Dr. Frederico Gomes, declara·va, na mesma oportunidade, ~curá", a todos·os seus membros, àqueles que atuam no· fortalc·:
Cimento, na expansão daquela entidade para o cumprimento de uma
à imprensa que:
·
grande missão em favor do velhinho,
"Se o velho pobre nilo consegue uma vaga no asilo de
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) -·O meu reco-.
mendicância, quase sempre superlotado, só tem um caminho:
nhccimento a V. Ex•, nobre Senador Evclâsio Vieira,'· pelo seu
morar debaixo da ponte. Ninguém se preocupa com o velho.
Se ele é da classe média ou rica, é levado para .institutos, ditos brilhante upurtc •: especialmente, pelo enaltecimento que foz do
trabalho desenvolvido pela "Casa do Ceará", Trabalho que agora as·
asilos, que acabam por apressar. o seu fim,. pois não há ali
sume um maior dimen.sionumcnto pelo dispàsiçüo dos dirigentes do
atendimento especializado,"
. · · ·.
.
.entidade de construir uma obra de grande vulto, a Pousada Cri santo
Ao iniciar-se, no dia 9 deste mês, o Simpósio sobrc.o Idoso rià Moreira da Rocha.
·
'
·
,'
Sociedade Brasileira, cm Belo Horizonte, delegações cÍos Estados·· ·
. Concluo, Sr. Presidente: ~ de esperar, por isso, que ni!o lhe fal·
convocados transmitiam informações detalhadas em torno· do·· ·tem recur~os 'para a ultimação das obras plancjadas, a fim de que, no
problema, inclusive com a indicaçüo de dados estailsticos, cviden·. meno~ espaÇo de .tempo possível, o novo abrigo, 'funcionando de
ciadores da necessidade de o Pais dedicar milior atcnÇüo à assistência . forma modelar, possa cumprir as nobilitantes finalidades a que se
aos velhos.
·
·
·
destinu. (Muito bcmi. Pulmns.)
·
Na Bahia - c isso foi ressaltado 'por rcprcsent.antcs daquela
O
SR.
PRESIDENTE
(Wilson
Gonçalves)
Concedo
a paln·
Unidade Federativa- havia, ell) 1975; para uma população csti·
mada de 457.980 pessoas com mais de 60 anos de idade, apemis 65 vra ao nobre Senador Jos~ Lindoso •.
instituições de amparo à velhice, das quais somente 3 mantidas pelo .
O SR. JOSI!: LINDOSO (ARENA- AM. Pronuncia o seguin·
poder público.
. ·
te discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Em Alagoas, onde o censo de· 1970 revelou a· existência:dc
Quero, na oportunidade, registrar perante a Casa a rcclciçüo do
78.1.1 5 individues com mais de 60 nnos, existem, prcsentcmcntc,,JI · nosso eminente compatrlcio FIOvio Brito, pura n presidência dn
lnstttulçõcs de assistência ao Idoso,
·
·
·
Confederação Nncionnl da Agrlculturu, ocorrida recentemente,
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porque significa uma dccisõo unânime das lideranças rurais do nosso
Pais, inspirada numa linha de justiça.
.
Todos conhecemos o presidente Fldvio Brito, nosso cx·colcga
que, no Senado da Rcpt!blica, desenvolveu um fecundo trabalho de
defesa dos· interesses da agricultura brasileira, ao lado de sua vigilan·
te atuação como representante do Estado do Amazonas.
A classe rural brasileira, que cstã sendo convocada pelo
Presidente da República, o General Ernesto Gciscl, a desempenhar
um papel important!ssimo na atual conjuntura da economia nacio·
na!, tem encontrado para essa alta tarefa, na experiência de Flávio
'Brito; na sua lúcida compreensão dos problemas agrdrios, um·scguro
timoneiro ..
O Sr. HenrlquedeLaRocqÚe(ARENA- MA)- V, E~• permi·
·.te um aparte, nobre Senador?
.
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM)- Ouço V. Ex•. no·
:obrcScnador Henrique de La Rocquc.

Dirigindo, nesses tlltimos anos .a Confcdcrall!lo. Nacional da
Agricultura, dedicou-se, o meu ilustre contcrrânc~, com extrema
generosidade a esse órgilo · sindical superior,' E· se. tivéssemos de
materializar essa dedicação, esse servir infatigável, di riamos que ele
está simbolizado· no magn!nco Paldcio da Agricultur'a que sc·crguc
cm 'Brasllia, por iniciativa c esforço de Flávio Brito c onde estilo
instalados os serviços da Confederação. ·
.
· A recondução de Fh\vio Brito· à Presidência da Confederação
Nacional da Agricultura, é, como disse c repito com ênfase,. um ato
de justiça de seus companheiros de trabalho c uma proclamação dos
méritos desse preclaro brasileiro.
Era o registro que desejava fazer, Sr. Presidente.. (Muito bem!
Palmas,)
·.
·
.
O SR. PRESIDENTE (Wilson cioriça)vcs)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Vasconcelos Torres,
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.

· o Sr.llcnriquc de La Roêque(ARENA:.... .MA).:.. Scmidor José
A CELF; através da sua dirc.toria ca~itancada pelo. Engenheiro
.Lindoso, quando v. Ex• saúda 0 seu ilustre conterrâneo Flávio Bri-'. Pádua Amarante,, ~stc de notóna c~pac1dadc pcrscgUidor.a, ·volta
to, pela sua eleiÇão para· a presidência da Confederação Nacioníd da: agora· suas b?tems · contr~ a humilde'. classe· de. motonstas da
':Agricultura, peço vênia para uma pequena achega, que outra não é: • Em~resa, Já agora nu~ m~olcntc desafio, po~quc amca~a :de
senão' a solidariedade à justa homenagem ,que cstâ a prestar-lhe: O ; dem1ssão dezenas de func1onános ~uc b.atcram à porta da Justl.ça·do
'·reci:m·eleito foi Senador pelo Amazonas c bem se desempenliou do·· Trabalho para reclamar!? que lhes edcv1do. ·
· .
· ..•.
·mandato, servindo o seu Esta~o com·os.olhos voltados para o seu P"·". .
.•.;:.. :,. . :.·:,,: ·,: ..
vo, Felicito;o, assim,' ilustrcSenador José Lindoso, pelo, merecido. :.
Pádua Amarante só se satisfaz fazendo maJ..Jâ relacionei da'Tri·
·registro q~c est~ prosta.ndo'ao seu, ilustrc.'conterr~neo; co~o disse,· . buna .do Senado Federal vãrios de. seus ·a tos. Fiquei esperando.' c
:por uma mcrcc1da ele1ção, E, no comando ma1or da defesa da·, .ainda aguardo que, algumas.dc minhas dentlncias sobre a sua nociva
.agricul~ura brasileira, sem dúvida.cle há de s,e ~air bem, pelos seus'.:· gestilo, sejam devidamente esclarecidas porque, no longo tempo de
conhecimentos, pela sua alta autondadc moral c mtclcctual. . ·
. mandato parlamentar que possuo, não tenho .por. escopo injuriar
.
O SR. JOSI!: LINDOSO (ARENA- AM)- Agradeço a V. . quem qucrqucscja. Mas, quandoscfornia uma' cortina de silêncio c
Ex•, Senador Henrique de 'La Rocquc, o seu depoimento. c a sua não se csclaicccm fatos graves por. mim apontados, .é licito que eu c
,intervenção neste singelo registro .. As palavras ditadas por um o.Senudo fiquemos no.pressuposto de que cu disse o rigorosamente
imperativo de justiça c de reconhecimento dc,mérito, adquirem, ago- verdadeiro. Esta linha auxiliar do. Movimento Democrático, Brasini, uma dimensão maior, com a palavra autorizada de V, Ex•
lciro do Estado do Rio de Janeiro que; pelo menos teve a hombri·
· dade de nilo se filiar à ARENA,. age desse modo com vistas a
O Sr. Augusto Franco (ARENA.- SE)- Permite V, Ex• um prejudicar não só a imagem do Governo Federal, mas, também, a
aparte?
agremiação política que desenvolve ingentes e sinceros esforços para
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM)- Com muito pra· a vitória do pleito dc.IS de novembro. Eu mato a cobra e mostro o
· zer,
pau,
0 Sr. Augusto Franco· (ARENA _SE)_ Aprove. ito parâ, neste
Os funcionários que estilo ameaçados de ser• demitidos pelo sim'
aparte a V, Ex•; parabenizar o ex,Senador• Flávio Brito pe.la sua pies fato de reclamarem cm Justiça são os seguintes: Fcrnàndo Paulo
rcconduÇ":io à Presidência da Confederação Nai:ioria!"daAgricultura. Couto Sodri:, Hcrciraldo Pinheiro, Diniz Mariano de Barros, AluzieTrata-sc de justiça a esse competente homem público, à altura do car· , de Antunes, Salvador V1"ccnte da ·Matta, 'Aicy de ·Azevedo·,. Waldcgo para que agora foi reeleito. .
.·
mar Alves Pi mente!, Gerson ~osí: Gaspar, Walter de Carvalho,.Acyr
Pereira Lima, ·Arildo Gonçalves de Araujo, José Maria de CarO Sr. Petrõnlo Portella (ARENA- PI)- V, Ex• me permite?
valho, Durval Alves de Lemos Filho, Francisco Corrêa Carmona,
o SR. JOSI!: LINDÓSO (ARENA _ AM) _ Com. muita Antonio Rodrigues da Silva, Onofre Almeida, José Sou~a Santos,
honra,
·
··
José: Francisco da Silva, Carlos de Souza, Jaime Leão de Carvalho,
,
·
·
Nelso.n Bntista·doVallc, Lino Ferreira Dias,· João de Souza Nolasco
o·sr. Pelriinlo Portella (ARENA_; PI)_;_!;: com prazer que me Aires, José. da Silva Porto, ·Roberto Leandro Gomes, • Salaticl
junto a V, Ex• no júbilo com,quc assinala a rcclciçilo de Flávio Brito Ferreira de Andrade, João Pires da Silveira, José Carneiro Martins;
à Prcsii:lência da. Confederação· Nacional da Agricultura. Amigo leal,
Euclywando Martins Chaves, Sebastião José Gonçalves, Altamir da
Senador ati: há pouco, exerceu o mandato com extraordinária dedica· Silva Ramos, Clcbs Morcth, c Pedro Gonçalves.
çilo c notório brilho, defendendo aguerridamente os interesses da rc·
Esses humildes servidores das Centrais Elétricas Fluminense
giiio amazonense, Profundo conhecedor dos problemas agr!colas, S/ A, integram uin quadro regularmente aprovado pelo ·Ministério·
Flávio Brito ht\ de dar continuidade ao seu grande trabalho à frente do Trabalho em 1970 e recebiam salários mensais, Ocorrendo uma'
daquele importante setor da. vida ptlblica brasileira.
ulterução salarial com outros empregados c estribados rigorosaO SR, JOS!t LINDOSO (ARENA- AM)- t: extremamente mente nu legislaçilo vigente, os referidos servidores postularam pelos·
confortador para mim recolher neste Plenário o depoimento do meu seus direitos, sem de leve suporem que esse procedimento, asse·
l.!der, o eminente Senador Petrónio Portella, c do representante de gurado pela Constituição Federal cm vigor, iria apoquentar o
Sergipe, o nobre Senador Augusto Franco, sobre a personalidade sensitivo Pádua Amarante, o ditlldor mirim, e que hã mais de uní.
deste conterrâneo dinâmico e dedicado ü causa pública, que é Flávio uno dirigindo n CELF, só tem no seu acervo de realizações medidas
Brito, De certo, esses depoimentos deram ngrandeza que eu desejava desumunus, aumentos absurdos de tarifas de clctricidadc cobradas
11 este registro, Agradeço, portimto, u valiosa interferência dos dois
pelu Empresa, serviços piorados c reclamações succssivns de l'rcfei·
nobres Se1iadorcs,
tos e usuArlos,
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Sr, ·Presidente, Srs, Senadores, tenho evitado ocupar a Tribuna
· pura abordar assuntos pertinentes à CELF;-Possuo.gravcs elementos
de ucus~çilo ao Sr, Pádua Amarante, mas agora soü compelido a
chamar u atenção de meus pares por mais essa atitude de intolerância
· de um órgilo estatal c rormulo veemente àpelo ao meu amigo Minis·
tro do. Trabalho, Arnaldo Prieto, para que tome conhecimento da
denOnciu que acabt> de'razcr c peço, se passivei, estancar essa onda.
demissionária que ataca o cletricista·prcsidcnte, um homem que se
diz empresário, .mus que, no fundo, é um beneficiário de polpud~
remuneraçilo à custa do povo fluminense, ·
·
...
Era o que tinha à dizer, Sr. Prcsidcntc,(Muito bem!)
'

.

'

--~--

0 SR. I'RESIVENTE (Wilson G~nçalvcs) .:... Concedo a

palavra ao nobrc·Scn.ador L.ourival Baptista,

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR, LOUR/VAL BAP·
TISTA EM SEU DISCURSO:
OK,

2!21433ATMC.BR.
, .. .
.
De: Associação Brasileira da Indústria de Torrcrução c Moagem de.
Café-ABIC
Excclentlssimo Senhor
Senador L.ourivul Baptista
3• Secretário -Senado Federal
Brasiiia,- DF
Excclentlssimo Senhor: Temos o prazer de comunicar a Vossa
Excelência a Oiretoria da Associação Brasileira de Indústria de·
Torre(ução c Moagem de Cal'é- ABIC deliberou lixar os preços te·
tos máximos do caf'é, estàbelccidos pela entidade. de comum acordo
com as autoridades careeiras c econôniico-linancciras, 'sendo que.
pura os Estados do Norte, Nordeste c Centro-Oeste foram reduzidos
pura o consumidor final, c que para os Estados do Sul' as perspectivas de alta deixaram de é~istir, devendo a·indústria manter preços
no consumo interno.
Outrossim, ·inrormainos que a redução de preço decorre dos
rarnecimentos do café, ora i~iciados pelo Instituto Brasileiro do Caf'l:
• 1BC, estancando um processo de aumento que ameaçava o consumidor e us próprias indústrias, c ·que a matéria-prima é, responsável
por pouco mais de 70 por cento do custo final do caf'é torrado c moído c, dessa forma, a venda do caf'é pelo instituto brasileiro do .cal'í:
resulta nos seguintes preços pará o consumidor final, . .
Amazonas, Amapã, Pará, Rondônia, Ceará, Piaul, Maranhão e·
Roraima.
Caré: Moido-Cr$42,00
Cuf'é Torrado- CrS ·43,00
CaCé a Vácuo- Cr$ 43,00
Café: Exportação- CrS 45,00
Bahia c Sergipe,
Cal'í: Moído-Cr$41,00
Cal'í: Torrado- CrS 42,00
Cul'í: a Vácuo - CrS 42,00
Cul'í: Exportação -Cr$ 44,00
Goiás, Brasília c Mato Grosso. ·
Café Moído- CrS 40,00
Cul'í: Torrado- CrS 41,00
Ca(é:a Vácuo-Cr$ 41,00
Cal'í: Exportação - CrS 43,00
Rio de Janeiro, São Paulo, Paranli, Rio Grande do Sul, Santa
·Catarina, Espírito Santo eMinas Gerais.
. Cu ré Moído- Cr$ 43,00 ,
Cal'é Torrado- CrS 44,00
Cul'éa Vácuo-Cr$ 44,00
Cul'í: Exportação- CrS 46,00
Pernambuco, Alagoas, Paralba c Rio Grande do Norte.
Curé: Moído- CrS 42,00
Cul'é Torrado- CrS 43,00
Cu Cé: u Vácuo- Cr$ 43,00
Cal'í: Exportaçilo- CrS 45,00
Atenciosamente,
Manuell'ereira da Sll•a Leite, Presidente.

O SR, LOURIVAL.BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
·
Faz pouco tempo comentei, desta Tribuna, medidas adotadas
pelo Instituto Brasileiro do Caf'é, libc.rando cm favor da comcrcializaçilo interna parte dos seus estoques, antevendo os seus reflexos
no preço ·do produto, já que· a providência envolvia um subsidio à
indOstriu de torrcfação c moagem.
·
Recentemente, recebi do Dr. Manocl Pereira da Silva L.citc,
presidente da Associação Brasileira da Indústria de Torrc(ação c
Moagem de Cale, telegrama através do qual informa ter aquela.
entidade lixado novos preços para o caf'é moldo, de consumo·
interno, de acordo· com as autoridades cafeciras c cconômico· ·
financeiras, a níveis inferiores aos atualmcntc vigentes, numa
colaboração com o governo· nos seus csrorços governamentais de
contenção dos custos dos bens de consumo;
Os novos preços implicam numa pequena redução, já de si
importante, mas à qual se acresce o compromisso de mantê-los dora·
vunte estabilizados durante o maior· prazo· de tempo possível,
EstabelcceU•SC, assim, um rrcio na escalada dos preços do caré, de
grande rcpcrcussilo:cntrc as camadas de menor poder aquisitivo da
população.
·
Sr, Presidente, é justo assinalar que essas medidas só Coram
possíveis graças à clarividência do Presidente do IBC, ,Dr, Camilo
Culazans, ao assegurar à indústria de torrcfaçilo c moagem o Corneei·
menta de cul'í: do Instituto a preços que permitam estabilizar o custo
do produto, O IBC rorncccrá 80% do cal'é de que necessita a indús·
triu no Norte c Nordeste c 50% à do Sul do Pais, justo ravorccimcnto
daquelas duas regiões menos ravorccidas do. Brasil. Essa uma atitude
de franca colaboração com a indústria e, sobretudo, de deresa do
consumidor, que nilo mais ficará sujeito à instabilidade 'de antes.
Mais uma vez, o Dr. Calazans dA mostras de sua sensibilidade
race aos problemas do povo c, de outro lado, exibe capacidade de
uçüo positiva, capuz de solucionar um problema que vinha atar·
montando e preocupando seriamente Governo c populaçilo,
O Sr. Camilo Culazans, ilustre scripano, assumiu a presidência
do IBC cm momento dos mais diflccis para o sctor, enfrentando
situações as mais críticas, Com a experiência de administrador que
possui, graças ao cxerclcio de cargos· de projcçilo como o de Diretor
do Banco do Brasil, c a sua incxcedlvcl capacidade de trabalho, tem
logrado vencer, brilhantemente, todas as dificuldades e obstáculos,
mostrando-se inteiramente à altura da confiança nele depositada
pelo Ministro.da Indústria c do Corntrcio c pelo eminente Presidente
O SR. PRf:SIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nilo há mais ora·
Ernesto Gciscl,
dores
inscritos.
.
Congratulo-me, Sr. Presidente, com o Presidente Camilo
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designan·
Culuzuns por mais essa vitória, que veio ravorcccr a população brasido pura u sessão extraordinária, anteriormente convocada, a realizar·
leira, reduzindo os preços do caf'l: c estabilizando-os!
se
hoje, lls 18 horas c 30 minutos, a seguinte
Ou mesma rorma, exulto a patriótica atitude de colaboração dos
industriais, de que c prova o telegrama que me roi enviado pelo Sr,
ORDEM DO DIA
Munoel L.cite, presidente da ABIC,',o qual incorporo a este
'-Ipronunciamento, formulando votos para que, dessa forma, Governo
e empresários somem csrorços na luta pela contenção ·dos preços, em
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 42, de
beneficias de toda a Nuçilol (Muito bem!)· ·
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como canela·
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Domlcio Gondim), que autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar
terras públicas que especifica, tendo ·..
PARECERES, sob n•s 207 c 208, de 1976, das Comissões:
- de Corislltulçõo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dadc;c
-de Agricultura, favorável.

-ZDiscussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n' 44, de
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação :Social como conclu·

suo de seu Parecer n• 234, 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 n's 235 e236, de 1976, das Comissões:
-de Constltuh;ilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dadc; e
·
-de Agricultura, favorllvei,
·'

f ••

O SR; !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estll encerrada a

sessuo.
(Levanta-s. a sesmo às'/7 horas e 40 minutos.)
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122• Sessão da 2•Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 11 de agostode 1976
(Extraordinária)'

PRESIDI!:!IICIA 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- Jar··
bas Passarinho- Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique
de La Rocquo- José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Hclvidio
Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides- Virgílio Távora
- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria - Dinarte Mariz - Jcssé
Freire- Domicio Gondim - Ruy Carneiro ...:. Marcos Freire Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto
Frunco - GiIvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias Laiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - João Calmon Amaral Peixoto - Roberto Satarnino'- Vasconcelos Torres Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo
Capanemu- Magalhues Pinto- Franco Montoro- Orestes Quêr·
cia - Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Evelásio
"ieira- Otuir Becker- Daniel Krieger- Paulo Brossnrd- Tarso
Outra.
·
O SR. I'RESIUENTE {Mugalhiles Pinto)- A lista de presença
o comparecimento de 56 Srs, Senadores. Havendo n~mcro
regimental, declaro aberta u sessilo,
Sobre a mesa, projetas de lei' que seruo lidos pelo Sr, I•·
Sccrctiirio,
<~CUsu

Süo lidos os seguintes
I'IWJ 1\TO I> E LEII)O SENADO N• 182, DE 1976
Uisp1ie sobre u concessão de Aposentadoria Especial aos
\'i~ius uu vi~ilunles.

O Congresso Nacional decreta:
~rt, I• J: usseguradu aos vigias ou vigilantes u aposentadoria
espc:c1al de que truta o urtir,o 9•, du Lei n• 5.890, de 8 de junho de
1973,

Pa.rúgrafo ~nico, A aposentadoria de que truta este urtigo será
o<J~ccdidu aos que, contundo no mínimo 5 (cinco) unos de contri·
I>_UI~;uo, tenham trubulhudo nu utividade de vigiu, durante 25 {vinte e

c•nco) unos.
Art, 2Y Considera-se vigiu ou vigilante pura os efeilos destu lei,
os q uc cKerçum u função armados, com a incumbência de guardar
bens c valores, móveis e imóveis, assim catalogados, pela letra "b"
d<> arligo 6~ da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
i)ccrcto·Lel nY 5.452, de I• de maio de 1943.

Art, 31' As despesas decorrentes desta Lei, correruo· por conta
do utuul Plano de Custeio do Sistema Geral da Previdência Social,
Art. 4• Esta Lei entrnrl1 cm vigor na data de sua publicuçuo,
revogadas us disposições em contrário,
Jusliticaçno
Os trabalhadores que desempenham atividade de vigilünciu, os
vigius enfrentam uma série de adversidades nas tarefas a que estão
sujeitos, seja no que diz respeito a horário, seja quanto no trabalho
propriamente dito, seja, ainda, quanto às responsabilidades de que
são investidos. .
Com efeito, não raro, os vigias enfrentam em seu trabalho
diário, situaçuo que caracterizam, sem dúvida, a atividade como
daquelas perigosas e penosas, contempladas por nossa legislação prcvidenciúriu cem a aposentadoria especial, face às· adversidades
reconhecidas, de que se revestem,
A aposentadoria especial que propomos para os vigias é: tanto
mais justa e oportuna, se considerarmos que o exercício dessa importante atividadc representa, hoje, verdadeira temeridade, pelo perigo
que representam verdadeiras organizações de assaltantes de toda or·
dem, os quais, têm posto termo à vida de não poucos abnegados pais
de famílias, em pleno exercício de sua funçuo,
A esta periculosidude, pois, devem corresponder medidas que
possam assegurar condições compensadoras, no caso, a aposen·
tlldoriu especial, em razão du utividudc exercida, aos 25 (vinte c
cinco) unos de serviço,
Aliás, a situação dos vigias é paradoxal, pois, além de ~er,
inegavelmente perigosa e penosa a Consoliduçilo das Leis do
Trabalho, sem maiores explicações, u excepcionou, como daquelas
desobrigadas da jornada de oito horas. Bbem verdade que u situação
dos vigias hü 11lguns anos atrás era bem diferente de hoje, mas de
qualquer J'ormu, é: inexplicável o futo de o vigia poder trubulhur, sem
compensuçüo, até: lO {dez) horas diárias, Este fato social, consagrado
por !ci, deve ser levado, também, em conta pura a concessão du prer·
roglllivu du aposentadoria especial que se propõe, sem o que, se
esturú perpetuando uma injustiça incubível contra essa categoria 'de
ubncgados brasileiros.
Cube dcstucar que' algumas categorias, que poderíamos consi·
derur como similares, já contam com o beneficio, aos vinte e cinco
unos, como é o caso, por exemplo, do pessoal que trabalha em transportes urbunos c rodovhlrios, compreendendo motoristas de ónibus
e cuminhões de carga, em transporte de curto ou longo ulcunce,
Desta formu, u inclusuo dos vigias como bencnciários du
uposcntudoria cspccial aos vinte c cinco unos de serviço representa

-209uma medida oportuna c necessária, à qual, temos ccrteza.".nilo fnltorá
o Congresso Nocional, especialmente, levando em conto o evolução
de pericalosidadc que vem sendo verificada no excrcfcio do atividode
de vigilância, de qualquer natureza. ·
O presente projeto nos foi sugerido pela Federação Nacional
dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanos.
Suiú 'dos Sessões, ii'de agosto de 1976.,;,:,. Nelson Carneiro,
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N•S.890, DEB DEJUNHO DE 1973

.Altera o leglsla~ilo do Previdência Social e dlÍ outros proi :
• • • • •

Vidêncius. ·

~ •• ; ••. ,- • '~- • • • ' • ;

.' •• ,'

'~

• :: • ' • • • ' • o '' o •

! ••

o' • • • • • ' o • , .• '. •· • • • • • • • •

Art." 9• A uposentudoria'especial será concedida ao segurado
que, contundo' no mínimo S (cinco) anos de contribuiçilo, tenho
trnbalhado durante '15 (quinze),'20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) unos
pelo menos; conforme a atividode profissional, em serviços que, para
esse efeito, forem considerados penosos,' insolubri:s ou perigosos, por
decreto do Pàder Executivo,'
§ IV i\ aposentadoria especial consistirá numa· rendo mensal
calculada na forma do§ I• do.artigo 6•, desta lei, oplicando-sc·lhc
ainda o disposto no§ 3•, do urtigo 10. . .
§ 2• Reger-se-ú pela respectivo 'legislação' especial a aposen·
'tàdoria dos aeronautas e a dos'jornalistos profissionais,.

........................................... ··················
(Às C01m:rsões de ConstiiUiçào e Justiça, de Leglsloçào
Social e de finanças.)

l'I!OJETO I> E l.ElllO SENADO No. 183, DE 1976
l>ispõe sobre a inclusilo de representante do Poder Legislo·
tivo na dlretorla das Empresas Públicas e das Sociedades de
l•:conomiu Mista.

O Congresso Nacional decreta:

Art •. 3• Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicação, re;
vogndus as disposições em contrâiio.
· ·
· · · ·
·,J usllflcaçào

Um dos problemas que envolve maior complexidade, numccd;
nicu dus instituições.ou .d~s organizações, é o do estabelecimento de
um perfeito sistemit de· canais de comunicai;ilo e de instrumentos de
controle, . · .' .. _ , . . · '
. .
. _. ; ·
· O Estudo Moderno, por força das cirdlnstiincius, ampliou sua
ilreu de uçüo, com a universal hipertrofia dos 'Executivos, gerando
resultudos nem sempre satisfatórios no interesse público sob alguns
aspectos- como os fatos vi:m mõstinndo,
·
É tempo, pois, de buscarmos fórmulas novas que revitalizem, nu
pri1tiea, o velho c suudúvel princípio do equilíbrio dos poderes, com
o upoio indispensável de um sistema funcional de contrapesos, na
mcsmu linhu antiga e válida seguicla por Montesquieu nu sua muito
conhecida tcor1znção relativa ao assunto.
A.multiplicução, no Brasil, das empresas públicas c empresas de
economia mistas-:- fato que considero:pasitivo, nu linho do. interesse
nacional.- veio provocar uma conseqUi:nc.ia indesejável: grande
massu de recursos públicos acabou subtraído ao controle direto do
Congresso,..

,,

._

.

:·

.

Sem comprometer, assim, a vfíulidade í: a eficiên'cia das orgu."
.nizações utravé:s das quais se processa em nosso País a ·chamada
udministraçilo pública indircta, creio na extrema· conveniência de:
reinvestir o Parlamento Nacional no papel clássico de fiscal dos:
dinheiros públicos, papel esse ligado, historicamente, ao próprio surgimento das assembléias nacionais através do mundo.'
O artigo 45 da Constituição estabelece quc.a lei regulará o. pro·
cesso de fiscalizuçilo pela Câmara .c Senado dos atas do Poder
Executivo, inclusive os da udministração indireta.
·
Salários nobabescos, participação ·cm lucros fictícios,
mordomins e outros abusos que vêm. ocorrendo nos organismos
brasileiros de administração indireta, romperam, nos últimos meses,
u éortinn de silêncio cm.· que permaneciam ·inexplicavelmente
envolvidos.
Exeéutivo c Legislativo estão, neste mo'mento, empenhados em
restaurar, nesses organismos, o indispensável clima de austeridude
que precisa sempre existir quando c onde houver dinheiro público

Art, I• Os Partidos Políticos com representação no Congresso
Nacional poderilo, se assim o decidirem, incluir representante seu na
diretoria de cada empresa públ!ca ou sociedade de economia mista
subordinada ou sob controleacionãrio do.Governo da Uniilo.
cmuçüo."
§ I• A indicação'oo representante, facultativa, será feita ao Po·
der Executivo, pela Direção .Nacional do_. Partido, através da Pre·
A inclusilo de reprcsentuntes denossos Purtidos Politicas nus
sidência do ,Congresso .Nacional, 30. (trinta) dias antes,da data cmprcsus cm qúestilo parcce;mc ·a i:uminho certo para que o Conprevista parn inicio do mandato' da diretoria' da qual deverá partici· ·'srcsso Nilcional se muntenhu informado do que razem. f: preciso,
par... , . . . .
_ .
.· ·
_
toduviu, que u'participação dos parlamentare~ se faça com as ressai·
vas prcvistus no projeto,· de modo a: evitar que a medida moraliza·
~ 2• E requisito indispensável paro ser indicado répresentante,
nos termos do que dispõe esta lei, estar no e~ercicio de mandato de dorn venha ú trunsformar-se, ela própria, em origem de novas
~orrupçõcs, ·
·
Deputado Federal.
Silo u.~ minhus razões.
§ 3• O Deputado sobre o qual recair a indicaçilo integrará u dire·
Sulu dus SI!Ssõcs, em li de .agosto de
toria visada com prerrogativas idênticas lis dos demais membros da
Torres.
diretoria;·cam o título de_Dirctor observador do Poder Legislativo.
I -· o· Diretor Observador do Poder Legislativo será
(ii.< Comi.•·.vrje,r de. Con.rtituiçào e Justlca e de Economia,)
remunerado pela empresa cuja diretoria integrar, respeitado o teta
mi1ximo do que poderin perceber se no exercrcio do mandato esti·
O SI!, I'I!ESmEN'fE(Magalhues Pinto)- Os projetes serilo
veose,. vedado o recebimento de outras vantagens· financeiras, .a
publicudos e remetidos ils comissões competentes,
qualquer titulo.
Sobre a mesu, comunicaçilo que será lida pelo Sr. 1•-Secrctário.
§ 4• O Diretor Observador do Poder Legislativo ficará licenlida 11 seguinte
eindo nu Câmara dos Deputados, enquanto durar sua missilo,
Do
Lide
r
da
Maioria
~ S• O Deputado poderá ser Dirctor Observador do Poder
Legislativo durante um único mandato de diretoria, em cada legis- Ao Excelentrssimo Senhor ,
latura.
Scnndor Magalhães Pinto
I - 11 extinção do respectivo mandato parlnmentar, sem que DO. Presidente do Senndo rede rui.
hujn reeleiçilo definida, implicarA para o Diretor Obseivndor Pnrfa.
Em li de agosto de 1976;
mentur u perdaautonu\ticu do cargo,
Senhor Presidente:
Art. 2o O Poder Ex•'Cutivo encaminhurâ uo Congresso Nn·
clonai, ati: 90 (noventa) dias após a vigência deste Ato Legal, projeto
Nos termos do§ I• do art. 10 do Regimento Comum do Conde lei dispondo sobre as medidas complementares necessdrias a seu gresso Nncionnl, tenho n honra de comanlcnr a }'assa Excelência,
perfeito e Integral cumprimento.
pnru os devidos fins, que cstn Liderança deliberou propor a substi·
1

·. e

-210tuiçilo do Nobre Senhor Senador Allcvir Leal, pelo Nobre Senhor Se·
nunnr Augusto Pran~u, nu Comissão Mista do Congresso Nncionnl
que durá purecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 14,
de 1976.
Aprowito a oportunidade para renovar os protestos da mais
altu Iestima c distinta
consideraçilo.Petrônlo Portellu, L.lder. ·
.
'
()SI!. I'III(SII>t:NTE (Magalhães Pinto)- Será feita u'suilsti;
tuiçüo solicitada.
·
O SR. l'llESII>ENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à

ORDEM DO DIA

Silo lidus us segu intcs
PARECER N• 534, DE 1976·,
Comlssilo de Redução .
lleduçüo ronal do Projeto'é!e ResoluÇão~. 42,dc 1976.

'·
·Jl~utnr:

Senador Otto Lehmunn

. A Comissuo apresenta u redução únal do ·Projeto de Resoluçilo
n• 42, de 1976, que autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar
terras públicas que especincu.:
... ,...
Sala· dusComissões, li de agosto de 1976. ...,.._José.Lindoso,
Presidente- Oito Lehmunn, Relator- Ore.•tes Quércln.
. i.

Item 1:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resoluçilo n•
42, de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social
como conclusão de seu Pureccr n• 206, de 1976, com voto
venCido do Sr. Senador Domlcio Gondim), que autoriza o Es·
tudo de Minas Gerais a alienur terras públicas que especifica,
tendo ·
PARECERES, sob n•s 207 c 208, de 1976, das. Co·
missõt.-s:
- de Constitulçüo e ,Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidude: e
·
-de Agricultura; favorável.
Em discussilo.o projeto ..
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encer·
mrei a discussiio. (Pausa.) Encerrada.
Em votuçüo.
Os. Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(l'uusa,)
Aprovudo.
A muti:ria vai it Comissão de Redução,
O SI!. I'IUiSJIH:NTE (Mugalhiles Pinto) -Item 2:
Discussão, cm turno.único, do Projeto de Resolução
n'' 44, de 1976 (apresentado pela Comissuo.de Lcgislnçilc Social como conclusüo de seu Pnrecer n• 234~ de 1976, comvo·
to vencido do Sr. Senudor Domicio Gondim), que uutorizu o
Estudo de Minas Goruis u alienar terras públicas que espe·
cinca, tendo
PARECERES, sob n•s 235 e 236, de 1976, das Co·
mi:;sUcs:

- de Cnnstltulçiio e Justiça, pela constitucionalidnde e
juridicidude; e
-de i\grlculluru, favor{IYCI.
Em discussão o projeto, (Pausa,)
Não havendo quem qucirn discuti-lo, encerrou discussilo,
Em votuçilo,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen·
tudos, (l'ausa,)
i\ provado.
O projeto i11i u Comissão de Redução.

o SR. I'IIESIIJENTE (Mugulhiles Pinto)- Esgotadu u mutériu
e<Jnstunte du Ordem do Dia,
Sobre a mesu, reduções linais dos Projetes de Rcsoluçüo n•s 42 e
44, de 1976, aprovados nu Ordem do Diu da presente sessüo c que,
nos termos do puri1grufo único do art, 355 do Regimento Interno, se
nilo houver objeçil!l do l'lenario, serão lidas pelo Sr, 1•-Sccret{llio,
( J•uusu,)

ANEXO AO PARÉCER N•,534, DEI.976
.· Reduçilo ronal do ProJeio de Resolução n• 42,'del976,
Faço saber que o Senado Federal aprovou; nos· ter~ os' do urt,
171, parágrufo único da ·Constituição, c cu,
''
Presidente,
promulgo a seguinte
. , .. ,.
. .
. ,; , . ·.
.
RESOLUÇÃO N• , DE 1976 ..
' ' · ,, •

Aut~rlr.~ o Estado de Min~s Gerai; a alléna; terras; pú·
. blicas que cspecirocu.
O Senado Federal resolve:

e

Art. I•
o Estado de Minas Gerais àutorizadÔ !Í nlienar, à
empresa Procel- Empreéndimcntos Florestais S. C. l..tda.; árens de
tcrrus públicas, situadas. no, Municlpio de .Rio Pardo de Minas,
naquele Estado, com 18,000 ha (dezoito mil hectares),
, · •
Art. 2• Estu Resolução entra cm vigor. na .data de sua pu·
blicação.
·
l'ARECER N• 535, DE 1976
Comlssilo de Redaçilo
lleda~ão

final do Projeto de Resoluçilo n•·44, de 1976.
'

.

llelutor: Sc~udor Orestes Quérchi
A Comissão uprésentu a redaçiio final do Projeto de Resolução
44, de 1976, •1ue autoriza 'o Estudo' de Mi nus Gerais a alienar terras
públicas que espccir.ca.'
· ·
Saiu dus Comissões, li de agosto de 1976, -José blndoso, Pre·
si dente- Orestes (~uércla, Relator- Otio Lehmann. ·
ANEXO AO PARECER N•53S, DEI976
lleduçiio final do Projeto de Resolução n• 44, de 1976.
Faço saber que o Scnud~ Fedcrul uprovóu,nos te;mos do art,
171, parúgrufo único, du C:onstituiçilo, e eu,
·
, Presidente;
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1976

,\utorila o Estudo de Miuus Gernis n alienar terras pú·
hlicns C(Uil cspc~ilicn,
O Scnudo Federal resolve:
I

Art. 1• IÕ o Estudo de Minus Gerais autorizado u alienur, à
cmprcsu Replusu.-'- Reflorcstumento e Plunejumcnto lndustriul
Sorocuba Ltdu., úreas de terrus pliblicas, situadas no Municlpio de
São Joilo do l'arulso, naquele Estudo, com 50,000 ha (cinqUenta mil
hcctnres),
Art, 2• Estu Rcsoluçilo entru cm vigor nu data de suu pu·
blicuçito,
O Sll, l'llESIImN'I'E (Mugulhilcs Pinto)- Os pareceres vilo li
publicaçilo,

·-:ZilSobre u mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. I•·Secre·
túrio..
·
.
· · ·
· ···
.·
· !.· · · •
'

, ..

"

' " '!',,_'.;• __,

'

•

.Silo lidos e aprovados os seguintes
I!I(QUEIIIMENTO N•JS4, DE 1976

c

Nos termos do urt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen·
sa de publicuçilo, puru imediata discussão e votação, da redução final
do l'rojctodcRcsoluçilon9'42,dc'l976. , ... · · .. · '" · ·
SuJa das Sessões, I I de agosto de 1976.- Ruy Santos.
,

'

'

'

çilo de provas úrduas, na busca' de um meio de vida de que
necessitam.
' ·'"
.
'll, assim, com tranqUilidade que ao Coronel 'Oarcy·Siqueira
dirijo o apelo para que 6 DASP ·aproveite todos os hnbilitu'dos 'em
concurso p~blico, 'não 'pcrm'itini:to' que sejam prejudicados é vejam
malograr esperanças que os moveram a enfrentar um·concurso •públi-.
co, à busca de um lugar ao sol. (Muito bem I)

I

REQUERIMENTON••JSS; DE 1976"

O SR. ··PRESIDENTE ,(Magalhães Pinto) ,.-.Nada mais
havendo. que tratar, designo para a sessão ordinária de amanhii a

seguinte

Nos termos do art; 356 do Regimento Interno, requeiro ....
dispensa de .publicação,· para' imediata, discussão c votuçilo, da' rc·
duciio final do Projeto de. Resolução n• 44, de 1976,
Saiu das Sessões, I I de agosto de 1976.- Ruy Santos.
SI!. I'RESII>ENTE:(Magalhães Pinto) ;.. Aprovados os
requerimentos passa-se à imediata apreciação das reduções finais un·
tcriormentc lidas, _·· .
. '. ·. .. . .. , . . . .
Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 42, de
1976. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que n aprovam, permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matí:ria vai à promulgação.
O

O SR •. I'RI(SJJn:NTE (Mngalhiles Pinto)- Passa-se, ugoru, à
apreciação du redução final do Projeto de' Rcsoluçilo n• 44, de 1976,
Em discussão a redução final.
Se nenhum dos Srs; Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrurei a discussão. (Puusu.)
Encorr;,\!u.
·
Em votação.
Os· Srs.·. Senadores· que a. aprovam •. permaneçam sentados.
(Pausa.}
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. l'llt:S_II>ENTE (Mag~Jhiles Pinto)- Conéedou palavra
ao nobre Senador f'!elson Carneiro.
·
O SR. NELsoN· CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)'-. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
(J dever. de. todo homem p~blico, e de forma muito especial
daqueles que detêm mandato popular, ouvir, dar atenção àqueles
que nos procuram ou nos .escrevem à busca de solução para problemas que os afligem .. Este um ,dever que sempre cumpri com zelo c o
tempo apenas tem demonstrado o acerto de minha conduta,
Volto a ocupar esta .tribuna movido por compatriotas que me
escreveram, aflitos, apelando para que os ajude na solução de problema que: infelizmente, escapa por inteiro à nossa alçada, pois da
competêncin exclusiva do Executivo. Como a razão estt\ inti:ira c
totalmente ao Indo do queixoso, animo-me a vir aqui transmitir o
apelo n quem c.te direito, no caso o ilustre Direlor-Ocral do OASP,
Coronel Darcy Siqueira. E o faço convicto de que o apelo· scrt\
ouvido c nlcançar4solução adequada.
Truta-se, Sr. Presidente, do aproveitamento de concursados.
Houve concurso público para preenchimento de vagas no serviço
público. Os aprovados fazem jus ao seu aproveitamento. Isto ~ uma
questão de respeito à própria regra estabelecida pelo Governo, como
o í: de justiça. De outro lado, um. concurso p~blico custa raro e aqui
razilo a muis pura que os aprovados sejam todos aproveitados, Só se
justifica u realização de um concurso quando não ht\ mais candidato
a ser aproveitado, que tenha passado em concurso anterior.
Infelizmente, segundo informações de,concursudos, numerosos
suo os que, legalmente habilitados, permanecem lnaprovcitados,
sentindo-se ludibriados após sucrir:ios e nt~ despesas para a realiza·

·

· '

'··I··::

·

·

i

ORDEM.D.O DIA
'.~ '

Votação, em turno ~nico, do Requerimento n• 331, de 1976; do
Sr.· Senador- Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Magalhães", do
jornalista Oyama Teles,.publicado no jornal Última Hora, de 18 de
julho de I976.
" · ·
"

-2Votação, em turno ~nico, do Requerimento n' 332, de 1976,do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Petrônio", do
jornalista'Oyama Teles, publicado no jornal Última Hora, de J9de
agosto de I976.
-3Discussão, em turno ~nico, do Projeto de Lei da Cãmara n• 45,
de 1975 (n• 366-B/71, na Casa de origem); que altera dispositivos da
'Lei n• 1.41 I, de 13 de agosto de 1951, que dispõe sobre a profissão
de economista, tendo
PARECERES, sob n•s 524 a 527, de 1976; das Comissões:·
-de Lqlslaçio Social, Juvorável, nos termos do substitutivo
que apresenta; ·
·
·
. ..
. -de Comlltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dadc do substitutivo, com as subemendas que apresenta;
-de Economia, favort\vel ao substitutivo e às sÚbemendas; c
-de Finanças, favorável ao substitutivo c às subemendas.
-4Discussão, em primeiro iurno, do .Projeto de Lei do Senado
n• 65, de 1976, do Sr.Senador llalivio Coelho, que acrescenta
parágrafo 3• ao artigo I I da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, que
institui o Código Eleitoral, tendo . . .
· •
PARECER; sob n• 481, de 1976, da Comissão:
.
-de Constitulçio e Justiça, favort\vel, nos termos do substituti·
vo que apresenta.

-5Discussão, em primeiro turno; do Projeto. de Lei do Senado·
n• 84, de I976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta
part\grafo ao artigo 16 do Código Florestal, tendo
PARECERES, sob n•s 445 e446, de 1976, das Comissões:
-de Conslltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade;e
-de Agricultura, fuvort\vel.

-6PROJETO DE LEI DO SENADO N• 260, DE 1975
(Trumitu cm conjunto com .o Projeto de Lei do Senado n• 266, de
1975)
Discussiio, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitueionnlidudc, nos termos do urt. 296 dÔ Regimento Jnt~rno)

-212du l'rojeÍo de ·Lei do Senudo n; 260, de 1975, do Sr. Senudor
Vusconeelos Torres, que dispõe sobre o.cuncelumcrito de pcnulidudcs
aplicadas a servidores civis c o abono. de faltas ríilo justificadas, tendo
1'(\R~C~R. sob r11'4M6, de 1976, du Comissão: •
.
-de Con~tilulçilo eJustiça, pela Inconstitucionalidade.

_,_.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 266, DE 1975 • ·
(Tramita cm conjuill~ com o Pr~j,ct~ de· Lei do Senado, n• 260,
de 1975)
Discussão, cm primeiro ·•turno· (aprcciaçilo preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art, 296.do Regimento Interno),

do Projeto de Lei do Scnudo n• 266, de 1975, do Sr. Scnudor Wilson
Oonçulvcs, que determina o cancclumcnto de penulidudes fun·
cionuis, concede o ubono de fultas no scrviço ..'püblico, c dá outras
providêncius, tendo
PARECER, sob n• 486, de 1976, du Comissilo:
..-de Constltulçio e Justiça, pclu in.constitu~ionulidude:

...,

O SR. PRESÜ>El\ITE (Mugalhues P(nto) - Está enccrrudu u
sessão.
· (Levanta·.<eose.rsào às 18 horaN SO mln11ros.)

,,.,,.

· ..Às i4,..'Í.~ra~
~ 30 ,;;inutos, ' acham~sc
presentes os. Srs.
Senadores:
: .. .. .
.
.':,'
-

"'

'

,.

-

'

'

''

çõ~s que ~spccifi~a. ;ós)uncionários p~blicos do. Distrito Federal
inéluidos em Quadro Suplcnicntur'ou postos ém disponibilidade".
•

Adalberto Sena -.Evandro Carreira- José Lindoso .-, Cattete
Pinheiro-· Renato· Franco ...:. Alexandre Costa'""'· Henrique de La
Rocque- José Surney- Helvídio Nunes -.Petrônio PortellaMauro Bcnevides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinurte
Mariz'- Marcos Freire..,-, Paulo Guerra -Augusto Franco - Heitor Dias -.Luiz Viana -·Ruy:Santos '-.Dirceu .Cardoso- Amarui Peixoto- Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - .Benja·~mim .Furah. - . :_Nclson_-Carnciro.,~ .. Magnlhães Pinio,"~ .Franco
Montoro- Otto Lehmnnn .- Lázaro Barboza- ltallvio Coelho - .
Mendes··. Canalc; -.,Accioly ,.Filho;:~, Evclásio ·.Vieira, - :Paulo
· Brossurd. ,

.

'

'

I

;

'

'

,

..

;

"•

Brasília, li de agosto de 1976•..:... Ernesto Geisel.
· E.M:
N•16f76-GÁG .

·,"

• Brasília, 14 di: julho de 1976.
··,.;

~\

•

E~c~lc~Ússim~·Se~ho·r PrCsidCnte.ciu.·Rc~ública:

,.

i' ' ••

'

: . ·, ·
Os trabalhos de elaboração e implântaçilo do· novó Plano de
··Clus~ificução ·de Cargos do •Serviço;Civil .do Distrito Federal: c de
suas úuturquius: instituído.pehi Lei n• 5.920, de· 19 de setembro. de
1973, ôbedecem, por força de dispositivos legais cm vigor, às mesmas
O SR. PRESIDENTE (Magnlhiles Pinto)- A lista de. prcscnçu diretrizes búsicus c. à mesma sistemático adotadas ·na elaboruçiio e
acusa o .comparecimento de. 35 Srs. Senadores,. Havendo. n~mcro impluntaçiio do Plano de Clussificação'de Cargos do Serviço Civil, da
·regimental,
declaro uberta a sessão.
Uniiio e de .suas auturquins, instituído pela Lei ,n• 5.645, de lO de
''
dezembrodel970.·
, , . · ·:
. . ·.' .. ·. ,'
.
Daí serem idênticos certos problemas resultantes da execuçilo
O Sr. t'•·Secretilrio vai proceder ii leitura do Expediente.
'
,desses l'lunos, como, por exemplo, o da excedênciu, sob aspecto
· quulitiitivo óu .quuntita.tivo, ·de in~111eros cargos que, embora.
elido o seguinte
ocupados, jú nilo mais são necessários ao desempenho das aluais
utividades do serviço p~blico. . . · . ·
.
De acordo com as 'Leis n• 5.645, de 1970, c n• 5,920, de 1973,
EXPEDIENTE
e&<es cargos, somados àqueles cujos ocupantes foram .considerados
inubilitudos no processo seletivo a que se submeternm; pura iilclusiio
MENSAGEM N•IOI, DE 1976
r.esses novos Planos, ou que dessa inclusão expressamente desis(N• Z06/76, na origem)
tiram, pussurum a integrar Quadros Suplementares, nu categoria de
~urgos eXtintos, a serem suprimidos à . medida que vagarem,
Excelentíssimos Senhores Membros do Senndo Federal:
continuando clussificudos e retribuídos de conformidade com os
Nos termos do urtigo 51, combinado com o artigo 42; item V, dÜ sistemas em que forum criados.
Constituiçno, tenho a honru de submeter à elevada deliberuçilo de
Evidentemente, o interesse da Administraçilo 1: de que tais
Vossus Excelêncius, acompanhado de Exposiçilo de Motivos do
Quudros desapareçam o mais rapidamente possível, pois a dicotomia
Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei
de sistemus nno deixu de ser um elcmento.altumcnte perturbador nu
complementar que "permite aposentadoria voluntáriu, nus condiudministruçiio de pessoal.
'

.

:-214A solução encontrada pela Uniilo foi o da instituição, utraves de quunto uo tempo e natureza de serviço, pura aposentadoria, reforma,
Lei Complementar, conforme prevê o artigo 103 da Constituição', du · trunsfcrência pura ui natividade e disponibilidade.·
uposcntadoriu voluntária com proventos proporcionais ao tempo de
~
serviço, pura os servidores integrantes de Quadros Suplementares,
com ma1s de _lO unos de serviço, ou que, em face da extinçilo ou
LEI N• 5.920, DE 19 DE SETEMBRO DE 1973
des~eccssidadc dos respectivos cargos, tenham sido colocados em dis·
·
•
EStabelece diretrlzes para a elasslficaçici de cargos do ~r
ponibilidude remunerada, nos termos da legislaçilo em vigor.
viço
Chll
do Distrito Federal e de suas Autarquias, e d,_outras
Soluçilo.jdêntica poderá ser adotudu _para o- Distrito· Federal,
·
~providências.
·
·
cujo Quadro Suplementar, com a próxima uitimuçilo da impluntuçilo
do l'lano, deverú abrigar cerca de 5 (cinco) mil funcionários. . ·
,
'
'·'
Nestas condições, o .Distrito Federal elaborou o anexo unte·
projeto de Lei Complementar, em· tudo idêntico ao projeto du
Art, 14. Os aluais Planos de Classir.cuçãodc Cargos do Serviço
União, permitindo aposentadoria voluntária, nas condições que espe· Civil do Distrito Federal, a que se referem u Lei'número 3.780, de 12
cilicu, aos funcionários -~ç Distrito .Federal,· incluídos no .Quadro. , de julho de 1960, c o Decreto-Lei n• .274, de·27 defcvereiro de 1967,
Suplementar previsto no artigo 14 da Lei n• 5.920, de 1973, ou postos· ·' e :·legislUção ·posterior, •são considcrúdos extintos, observadas as
em disponibilidade cm decorrência da cxtinçãa·: 0 iz'.dcsncécssidadc .. disposiçõesdestu Lei.
dos respectivos cargos, o qual tenho u honru de submeter à alta
· Párágrufo·único. À medida que for sendo implantudo o novo
aprecit~çiio c prévia aprovação de Vossa Excelência, para envio uo Plano, os cargos remanescentes de cada categoria, clussincudos éon·
Congresso Nacional.. .' :.·. : c- , ,;·. .,. >. . , . -. , . , . :. , . . forme o sistema de' que trata este urtigo, pussuriio a integrar um Quu·
Aproveito a oportunidade pura renovar à Vossu Excelência as ; dro Suplemeriuire:'sê:m prcjiíízo'das pronio'i;ões e ucessos que coube·
expressões de elevado apreço c profundo respeito. _ Elmo Serejo
rem, serão suprimidos, quando vagarem.
Farias; Governador.
" " "· .. " • " • · ·" " " " " " · " " " " · " " " " " · " · " " · ·
• o ' ' • ' • • • • • • • • ' • ' • • • • • • • • . • • • • o ; •• : •• '-· ;. •• ·, • • • • • • ' • • • ' ;_ .. ·• • • • •

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 184, d~ 1976-DF (Complementlr)
Permite aposentadoria voluntária, nas condlçiles que especifica, aos funcionários públicos do Distrito Federal Incluídos
em Quadro Suplementar ou postos em disponibilidade.
O Senudo Federal decreta:
Ar!. l• Aos funcion:írios públicos do Distrito Federal, ocupan·
tcs de cargos intcgruntes do Quadro Suplementar· de que tráta o arti·
go 14. pur(lgrnfo único,.da Li:i n• 5.920,'dc 19 de sétembro de 1973,
podcri1 ser conccdidu. aposentadoria com proventos. proporcionais
ao respectivo tempo de serviço, desde que contem, ou venham a
contar dentro do prazo previsto no artigo 3•, dez unos, no mínimo,
de serviço público, computados na forma da Jegisluçüo cm vigor. ·
Parágrafo itni~o. Aplica-se o disposto neste artigo, aos
funcion6rios pOblicos do Distrto Federal postos cm disponibilidade
cm decorrência da, extinção ou dcsnecessidude dos cargos que
· ocupuvum.

··

·

·

Art. 2• Ressulvudo o disposto no § 4• do artigo 99. du C.onstitui·
çilo. os funcionários que se aposcntarem·nu.conformidade.dcstu Lei
Complcmcntur niio podcriio adquirir, u qualquer titulo, sob pena de
cussuçilo d:1 :lposentudoria, outro .vinculo com u Administração do
Qistrilo Fcderul ou Funduciio pelo mesmo instituida,
Art. 3• A uposcntudoiia voluntltriu, a que se refere o urtigo I•,
somente scrí1 concedid:1 uos que u requererem dentro do prazo de um
uno, contudo u p:1rtirdu publicação dcstu Lei Complementar.
Mt. 4• Esta Lei Complcmcntur entrará cm vigor nu dutu de suu
puhlicucüo, revogudus us disposições cm contrário. ·

LEI COMPLEMENTAR N' 29, DE 5 DE JULHO DE 1976
Permite aposentadoria volúntárla, . nas condições que
especifica, .aos funcionários incluídos em Quadros Suple·
mcntares ou postos em disponibilidade.
O Presidente da República,
Fuça saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a
seguinte Lei:
· ·
Art.J• Aos funcionários públicos federais que, cm decorrência
da. implantaçãodo ·Piano de Cla~sificação d~ Cargos de .que trata a
Le1 n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ocuparem cargos integrantes de Quadros Suplemcntar::s, poderá ser concedida aposentadoria
com proventos proporcionais ao. respcctivo·tempo dc:serviço, desde
qu7 contem; •ou venham a contar. dentro do·-pra:io previsto ·no
urttgo ·3•, dez anos,·no mínimo;- de serviço pOblicà,·computados na
'formaduJegisláçãoem·vigor. ·.. ···
····,.' ....,.,, ,,.
·
Parágrafo ~nico. •. Aplica-se o disposto neste artigo aos funcioná·
•rios públicos fcderais'"postos cm 'disponibilidadé ein decorrência da
extinção ou dcsncccssidadc dõs cargos que ocupavam.- ', ·. , · :
· .Art. 29 RessalviÍdo (disposto no§ 43 do artigo 99 da Constitui·
ção, o funcionário que se aposentar com.fundamento ncsta•Lei nilo
poderá adquirir' outro vínculo''com 'a •Administração 'Federal 'ou
funduçuo instituida pela Uniilo, sob pena de cassaçilo. da
· aposentadoria.
.
•· Art, 3• A apos~ntadoria voluntária; a qu~ se refere o· artigo I•,
·somente será concedtda aos que a requererem·dentro.do prazo de um
uno, contado u pur_tir da publicação desta Lei.. . · . , , · , .
Art, 4• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação
revogadas us disposições em contrário. ..
. , . . .
'
Brusiliu, 5 de julho de 1976; 155• da independência e88• daRe·
pOblicu,- Ernesto Gclsel.
·
(Às Comis;ões de Constltuii;ão e Justiça, do Distrito Federal e
de Finanças.)
··

I.EG/SI.AÇil O C' ITA DA

CONSTITUIÇÃO DA 'REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

'.. ' A;l: 99: ·:::::::.·.·:.·:.·.·:.·.·' .. ' ..

*

o •••••••••••••••

I ' ••••••

41' A proihiçuo de ucu1~~j1;; ·~;~~d~~~·; ·n·il~ ·;.· 'dpli~d ·,;os
:1poscntudos, quanto uo cxercic1o de mandato eletivo, quanto uo de
11111 cmgo em comissão ou quunto a contrato puru prestação de servi·
~\\~ t\::cnh:o~ l\U c~f":cinlizl\dos.

....;.;;, :·~ai: .i.~i ~~~;~,~;,;~~;dr: 'cie' ;'~;~idti~~; ~~~i~;;~~ 'ci~ rr~;;·ci~~le du 1\cpúhlicu, indicarí1 quais us exceções lts regrus estabelecidas,

AVISO DO MINISTRO DA
I'REVIDI\NCIA E ASSISTI\NCIA SOCIAL
N• 255/76, de 10 de agosto, encaminhando ao Senado informa·
ções daquele Minist~rio referentes aos Projetas de Leis do Senado
n•s 218 e'"J22, de 1975, do Senhor Senador Franco Monto~o, que
alteram disposiiivos da Lei Orgânica da Previdencia Social •
(À Comissão de Constituição e Justiça,)
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,,, PARECERES
t:

PARECERES N•s, 53~, 537 e 538, DE 1976 ·

os alunos que .;ses documentos sejam confeccionados ém peles de ca:
bra, o que faciUta a limpeza dos dados que se. deseja· excluir de seu
texto.~~··::.;· ..:.

, ...~.:~ ,.:.~

.

·

.

,;:.·:Iii,

Sobre a matéria pronunciou-se a,douta Comissllo,dc,Constitui·
. S~rc- o Prd)ct~' d~· LeÍ doSe~ado no. z6i, de 1975, que çilo cJüstiça, que; inclusive, no mérito, reconheceu sua conveniência.
. "estabelece' nornias' para' a . expedição . de documentos
Co'mo se sabe, de acordo com a praxe que se observa,,hâ longo
cscolar~s;_•. -· .... ·'· ···-~- ·.··.. ,·_. ·····'
'· '";\''.'.•-- '' , .
.
.
,
:.:.
,
..
.
tempo,
cm quase todas.as, Unidades da Fcderaçilo,_,dos Históricos
•:·
·PARECER N•536,'DE 1976 ,.·... ... .
Escolares dos alunos.c:dc scus:respcctivos,diplomas, •. consta a Iili·
,··. -·
· · ·de Çonstltulçio e Justiça •
açio,:como
seu principalclcmcnto,idcntilicador, nilo.ligurando ela
_
DaComlssilo
.
.· .,,,. . ,_,,., ., ...• ,,
.'·. ,,.
apcnasnascarteirasdeidentidadeestudantis• . · ., ·':·
.
Relator:SenadorLelteChqves .·. ··.·. , , , .... , . ,
,•. :A matéria,ipor.•.suas implicações, é·polêmica c controvertida,
,. o ProjcÍo.éle. Lei' cm estudo de'~in~~ia do. ilustre' ScnadorNel· mesmo após as inovaÇões contidas na Lei n•.6.01S/73, coní as altera·
SlllÍ. Carneiro, visa ,a, estabelecer normas piua a . 'expcdiçilo.' de
çõcsdáLcin•6.216f7S,quedispõcmsobreosregistrospGblicos. '
dÓcu"níéiitos cscÓiarês."' '.···- . .. ..... -. .· .. , ., . . .
. .Há•mcsmo quem ;sustente,. como .o Dcscmbargador.·Francisco
Em ..seu artigo I•. 'determina. que os estabelecimentos de ensino Pereira de Bulhões Carvalho e,o jurista Carlos.Aibcrto .Dunshcc" de
·de "1• ;; ,'2o iíràus;· bc_m,,ã5Sim ,,os.'dé rírvcl. supérior, oficiais. c Abranches;que,nos calos dc,liliação ilcgltima, devia ser permitido à
particulares, passem a co~signar na escrituração dos livros·cscolares mãe declarar como pai um nome lictlcio, isto é, que fosse facultado
:c nu expediÇão dos dócúnicntos:dc! idcntificaÇilo 'éstudantil; apenas que o sobrenome do pai fictício fosse igual ao da milc do registrado,
os dados 'referentes à' nacionalidade," naturalidade;· •data ·de·· nasci·
:0 .·Desembargador •·Frãncíscot:Pcrcira dc".Bulhõcs: Carvalho,
mento c número da. cédula de identidade (para ,os maiores de 16 inspirando-sé no sistema francês de publicidade do registro: das pcs·
anos), vedandO o parágrafo único.dessc artigo a'referência à filiação · · soas naturais,'·chcgou :a•sustcntar ·que· se incorporassc:na• Lei dos
dé seus ahmos ..· ..
Registras ~úbliéos,disposição ;dcterminando,,q~c,~·as.. carteiras. de
Os demais dispositivos rcgulàm a matéria.
. identidade, quer para1efeito. :escolar;,: que~: para,_cfcito :Profissional,
. Justificando-a, salienta o Autor os vexames c humilhações que quer para cfchq de passaporte,·: ou, outro qualquer: efeito, não
constrangem . srànde .. número .. de.• criànças: c'· adolescentes; ·.·• filhos contivcssío'indieaçlo da·filiaçilo do 'registiàdo" (lri'"RcViitá" de Juiis·
ri aturais. ou .adultcrinos, cm:cujos documentos "não. consta o nome prudênCia" do Tribunal dc'Juiitiç(do.Estado da Güíinabàrà; n• '2S,
dopai,ouconstando,osobrcnomcdcstcdifcrcntcdodamãe",oquc AnoX,J97J); · . ' · · · ",,·· -,. ''.
' ·'' ''\ ., , •' :
tcm,cnsejado emendas c adulterações até mesmo cm .diplomas c
A gràndé objcçlo:'contra o'projéio'em cxamc,'rcsid~ rios pér;.
certificados.. . , .
·· ·
.
·
' gos decorrentes das homonlmias muito freqUentes nos estabclceimen·
· .", .Ressalta, ainda, que .tal 'fato.-cnvolvc·milharcs.dc estudantes, tos dé cnsino.'e'qüe só poderiam ser'convcriieritémerite diférí:ni:iadas
ensejundo·lhes "diiTcil situação no·ambicntc·escolar~·. pór isso que, mé:dianteÍI expresSá declara'Çilo'da'filiaçio dos alúrios nos seus doeu·
·fundado· cm' sugcstiío · aprescntudà 'pclll· Faculdade de ·Ciência e mcntoscs~larcs . ..•. . .
. .
. · ·"·'· ".,,,., ..('' '·
Lctras·Tcri:sa Martin, 'de Silo:Paulo, aprcscnta'estc Projeto, "cujo · -: 'Já'Montesq~i~Ü obsen;a!o'graÍtdc sigitificàdo dos'noíri~'dcsig·
anelo fundamental é oferecer uma solução humana para a questão, nativ,os.das fa~fiias •.~as, .nã~ ,sio .os; pre_nornes, de_·.·~~lha<arbi·
comp.clind~ todos os 'estabelcciméntos dc:ensino do Pais a não mais trâria, mas ·os patronlm&cos que, cfcuvamentc, emprestam ·o elcmen·
consignar :os · documentos ·c ·•nir escrituração 'escolar,:. os: dados to difercní:iador dcsignação.pC:rionativa doí individuas. di palro·
relativos à filiação de seus alunos".
nlmieos, aléni de, pârtc· mais' ilnpcirtàn!C,'do 'riomc ilídividÜal, é o
Não havendo -. óbiêes qu~nto ·'à · c~~stitucion~lidadc e 'juri· signo distintivo do grupo familiar a qúé pcrtcnéc cí seu portador.,: '
dicidade, e, no mérito, sendo de reconhcci:r-sc sua elevada coÍlYcniên·
. :Ora,,o.mcioJunàmniiJ,e.Jcgal(ainda que nio 6nico) de· aqui·
cia, somos pela aprovação'do Projeto. ... _' .
· ': ''
siçio do patronlmico éa F:ILIACÃO;•i·":,,,.·, ... ,,, '! . ·.• :.,·~·: .•: . :·••!
· Sala das Comissões, 24 de março dê 1976. - Accloly Flllio. . . , Dal_porqué em.todas as legislações, existe o preceito segundo o
Presidente- Leite. Chaves, Relator.,-. Helvldlo .Nunes- Orlando qual os filhos,, ao serem rcsi~trados, recebemos nomes dc.famfiia.dos
Zancaner .- Henrique 'de La' Rocque...: Nelson Carneiro - Eurico • pais, ou, quando menos, os do pai. Esta prâtica que, outrora, nem
Re1ende.
scmprcJoi seguida na lcgislação,,p4tria,,graças :A .Lei do: Registro
. PARECERN•537,DEl976.,
Civilpassouaserobrigat6ria. · . .
,,,:,•< ..... ;, ....
Da Comlísio de Eclucaçio e Cultura·
Entendemos que a aboliÇão da filiaçilo, como preconiza o projc·
Retaioh Senador HeMdlo,Nunea , ,, ,. ,
,
to,' restrita áos ilocúmentoâ csCí:>lares;'icpresenta próvidêilcia anódi·
,~~: t.,~ .. ·-i·r.r.'~<\. ,;:.·.... ,..:~.-·. ., .-. -·~·-· ,. í",'
na,em'·faCcdoSincOn~cni~tcsa'CimaaPontadoi~.. ·.\-~. :.
de autoria do eminente Senador. Nelson Carneiro. o presente
· Esta·Coriiissão opina, assim, pela rcjciçió do'projeto. ., ....... ·' '' .
projeto de lei, que proíbe os estabêlcciincntos dostrês graus de ensi· .. ·:Saladas Comissões, JOdcjunho de 1976.:-: Hnrlquede La Roc- ·
no, oficiais ou particulares, rcgiatrarcm a filiação de seus alunos nos que, Vil*Presidente. no cxcrctcio 'da Prcsidencia .-:- HelYidlo. Nuaea,
documentos escolares que expedirem, assim como· na escrituração Relator- Otto Lcbmmn-:: Adalberto Sena-:- Mendes Cmale, .. ,,
dos seus livros;
PARECER N• 538, DE 1!176
· ·De acordo com a proposição, ditos estabelecimentos só devérilo
Da Comluio de Flnínçu
consignar naquelcs·dócumcntos o mlmero da cêdula. de identidade,
para os maiores de dczcsscis anos, sua nacionalidade, naturalidade c
Relator: Senador Fausto Cutelo-Branco
data de nascimento. •
·
De iniciativa do ilustre Senador Nelson Carneiro, vem à Comis·
. O projeto sujeita, ainda, a multa os que registrarem a filiação
silo de Finanças o projeto de lei que estabelece normas para a cxp~
dos estudantes nos referidos documentos.
O objctlvo da proposição, como a justifica o seu ilustre autor, é diçilo de documentos escolares,
Em sua justificação, afirma o autor da proposição, cm certo.trcevitar "vexames c humlihaçacs", no 4mbito escolar, "cm virtude de
preconceitos ainda pr~rundamentc enraizados" de grande n6mero cbo:
"A legislação civil cm vigor, todavia,. continua ainda
de alunos, "filhos de pais que nilo do casados, ou cm cujo registro
divorciada dessa nova realidade social, cumprindo ao Jegis·
de nascimento nilo consta o nome do pai",
lador, dessa forma, cnvidar esforços no, sentido de Iniciativas
'Declara, ainda, o eminente Senador Nelson Carneiro que, "h4
que objetlvcm- uma adequação maior de nosso ordcnamen•
um granden6mcro de diplomas c certificados que, depois de registra·
to jurldico com a sociedade contemporAnca,
dos, silo "emendados", com nomes de pais fictlcios, preferindo ainda
1

na

e
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-216O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pint.o)- Com referência ao
Pois bem, cm decorrência dos fenómenos sociais a que
nos reportamos, é cada vez maior o número de filhos. de pais . expediente que acaba de ser lido,. cumpre à Presidência prestar ai·
que nilo silo casados, ou cm cujo registro de nascimento nilo guns esclarecimentos ao Plcn'Ario:·
· · • .. · '
Ó Requerimento n• 334, de 1975, aludido no Ollcio n• 240, de
· consta o nome do pai; o que vem motivando, no 4mbito·csco·
·lar, cm virtude de preconceitos ainda profundamente cnrai· 1976, foi arquiv'adona scssiio'dc I• de junho do·~orrcntc uno, nos
· termos do artigo 239; item XI, do Regimento lntcrn'o; ·. · · < ·
·· . zados, vexames c humilhações, ·
·-.Tendo, entretanto, chegado as informações. soliciüidàs pelo
Quer sejam filhos naturais ou adaltcrinos, o fato é que é
enorme o número de· crianças .c 'adolescentes cm cujos· rcs· requerimento citado,a Presidência dctcrmina.o:desarquivamcnto da
· pcctivos rcgistros·dc nascimcnto'nilo consta o nome do pai, proposição c a sua.ancxaçilo ao ,Projeto de Lci.do Senado n• 73, de
1975, que se encontra na Comissão de Legisl~çiio Social.
·ou, constando, o sobrenome desta difere do da mile.
Com relação ao Requerimento n• 177i dc'l976;'dctcrmina esta·
Segundo fomos. informados; cm' virtude• dessa· situção,
sob 'vários aspectos constrangedora, -há um:grandc número Presidência suBaricxaÇilo ào processadÔ do Projeto' de Lei do Senado .
de 'diplomas c certificados. que,. depois. de rcgistràdos, . silo n~ 90, de 1976, que' se cncoritra. nà Cómissiio. de ·Constituição c
1
_
· . , ..':·:.··'·'· ·.__ :-J _· ·. :·. :
· '.'emendados" com nomes de pais fictfcios, preferindo ainda Justiça,
os àlunos que esses documentos sejam· confeccionados cm
·Determina, ainda; qui: as informações ora recebidas sejam cnca·
· : ...
·· peles dé cabra, o que facilita a limpeza dos dados que se desc- minhadas ao' Sr. Senador Franco Montoro. ·., ' ·
, ja ,excluir de seu texto." ·
·
. ô SR. PRESJilENTE,(Magalhiies Pinto)- Sobre a mesa,
· Objctiva o projeto proibir que os ~stabelccimcntos de ensino de comunicaçiloquc será licja pelo Sr;t•~Sccrctãrio •..<,·, ,• ·
I• c 2• graus, c os de nfvel superior, particulares ou oficiais, registrem
~lida ascguilitc ····.· .
filiaçilo de seus alunos nos documentos c livros escolares.
Brasrii~. i2 de agosio de 1976.
A'douta· Comissão de Constituiçil~ c Justi~a opiriou pela consti·
tucionalidadc,juridicidadc c conveniência do projeto.
· Excclentissimo Senho.r ·
Considerando a matéria polémica c controvertida, .mesmo após. Senador José de Magalhães Pinto
a nova lei de rcgistios públicos, c entcncléndo ser a grandé objcçilo ao Digníssimo Presidente do Senado Fcd~ral·
projeto o perigo resultante das freqUentes hoinonímias, a Comissão
de Educação c Cultura manifestou-se unanimemente pela rejeição do
Senhor Presidcntei
projeto.' . . , . . ·. ..
· .. ,
.
. . . ,
Solicito
a Vo;sa Excelência, nos termos do§ 1• do art; 10, ~oRe·
A declaração de filiação nos documentos é meio legal. de difc·
rcnciar os indivíduos; pois é o sobrcnómc qüc diz a qúc grupo fami· gimento Comum do Congresso Nacional, a subslituiçilo do Senador
Leite Chaves, pelo, Senador Benjamim Farah, na Comissiio .. Mista
li ar pertence o cidadão.
.
.
Face à Lei. do Registro Civil, tornou-se obrigatória a utilização encarregada da apreciação da Proposta de· Emenda à Constituii;ilo
do nome da família dos Pais.
·
·
n' 20, de 1976. .
.
· Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de
. Entendemos. que proibir a inclusão da filiação nos documentos
escolares, seria fugir aos ditamcs'da legislação civil brasileira. . ·
estima e considcráçilo.- Franc~ Montoro, Llder. do MDB.
· Ante as razões apresentadas, opinaínos'pcla rejeição do Projeto
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)..:.· Será feita a· subs·
de Lei do Senado n•261, de 1975.
tituiçilo solicitada:

a
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Sala das Comissõcs;•5· de agosto de 1976. - Amarai·Pelxoto,
Presidente...: Fausto Castelo-Branco, Relator - Rúy Santos- Hei·
tor Dias (vencido) - ·E•eláslo' VIeira - Benedito Ferreira - Sal·
danha Derzl:... HeMdio Nunes:- Henrique de La Rocque,
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
A• Presidência convoca sessão extraordinária a ·realizar-se hoje,
às 18 horas c 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas de
Resolução n•s 45 c47, de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
avisos do Sr. Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Rc·
pública cjuc serão lidos pelo Sr.t•-Sccrctário,
Silo lidos os seguintes
AVJSOS DO MINISTRO CHEFE DO
GABINETE CIVIL DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA
N• 240-SUPAR/76, de II do corrente, encaminhando cópia dos
esclarecimentos prestados pelo Ministério da Previdência c Assistên·
cia Social sobre o Requerimento n• 334, de 1975, do Senhor Senador
Franco Montoro, relativo ao Projeto de Lei do Senado n• 73, de
1975, de sua autoria: c
N• 241-SUPAR/76, de II do corrente, encaminhando cópia dos
esclarecimentos prestados pelo Ministério da Previdência e Assis·
tência Social sobre o Requerimento n• 177, ·de 1976, do Senhor
Senador Franco Montoro, relativo ao Projeto de Lei do Senado no
90, de 1976, de sua autoria.

Sobre a m~sa,
túrio.

projet~s de lei que serilolfdo; peloS;,

Ír·Sccre·
·

Silo lidos· os seguintes ·

PROJETO DE LEI DÔ SENÁDON•I85, DE1976
Dispõe sobre o enqqadramento das empresas locadoras de
serviços nos aeroportos, e dá outras providências. ·
O CongrcssoN acional decreta:
Art, t• . Considcram-sé.Emprcsas Acroviárias, as locadoras de
serviços nos aeroportos, cm todo o território nacional.
Parágrafo único. Aplicam-se aos empregados das empresas de
que trata o presente artigo, as normas de protcçilo ao trabalho dos
aeroviários; estabelecidas pelo Decreto n• 1.232, de 22 de junho de
1962.
Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, rc·
vogadas as disposições cm contrário,
Justlficaçilo
O perfeito funcionamento da aviação comercial depende, não só
das tripulações de aeronaves como do pessoal de terra, geralmente
especializado,
'
Disciplinando a participação do pessoal de terra, o Decreto
n• 1.232, de 22 de junho de 1962, considerou acrovlárlo "o trabalhador que, nilo sendo aeronauta, exerce função remunerada nos ser·
viços terréstrcs d~ Empresa de Transportes Aéreos (arl. t•).

-217Mais ~diante, contudo, os artigos S•, B• e 9• esclarecem q!t~:
'"Art. 5• A profissão de aeroviário· compreende os que
trabulham nos serviços: .
. .
a) de munutenção;
, b) de operações;
,c) auxiliares; .
d) .gerais,.
• ' o • o • • • • ' • • .'

~ .'

• ' ••

~

o • • • • • • •• ,· o o .. o •• ' • • • • ' • • o • • • ' .o • • • •

Art, B• Nos ServiçosAuxiliares estão incluídas as'ati·
vidades compreendidas pelas. profissões •liberais, instrução,
· · .. escrituração, contabilidade' e outras relacionadas com a organização técnicae comercial da empresa:
' . .
A'rt: 9• .Nos serviços gerais, .estilo incluídas. as ati vi·
· dades compreendidas''pelà limpeza e vigildncia 'de' edifTcios, ·
hangares, .pistas,, rampas, aeronaves' c outras rCJné:ionndns ·
com a conservaçi1o ·do Património Empicsarial."

Justiflcuçào
Com 11 upresentuçüo "deste projeto d~ lei estou uco~hendo .m~is
umu sugestão, das que me foram enviadas pelu Fcderuçu~ Nucto.nul
dos Trubulhudores nus Ind ústrius Urbunus. .
. .
,.
A suu procedência estú cm que os rcprcsent~ntcs dos em~regn·
dos nus CIPAs(urt. 164,CLT) têm, via de regra, ntuuçà~ cohdentc
com os interesses du cmprc:su,-cis que O,seu_ 1 objctiv~ . é, jus.l~":~.ntc,
prevenir acidentes e, pois, exigir que u· e.mpresu. se aparelhe
convcnit.:ntcmcntc.
Assim, quundo o.representuntc é tumbém um empregado; não é
difícil t~contecer perseguição por parte .do empregador, perseguição
cssu que, niio raro,.podc cnvolv~r dispensa,
Sulu dús Sessões, .. l2 de ugosto de 1976,- Nelson Curneiro.
I.EGISLtiÇ.40 CIT.•I DA'

DEC:RETO~LEI N• 5,452, dE I• DE MAIO DE 1943

. ,\provu a C:ÓnsiJiidil(iiodus l.eis do Trubnlho.
·.
·_,
.:· ,·
·· ...H'•I' ,' ...
; ...
.,
:Nos últimos·anos, desenvolveu'sc sobremaneira a prestação de
serviços por: empresas locadoras de mão-de-obra. A aviação comer·
SECÃO li
cial não. ficou a salvo do fenómeno, c os serviço! auxiliares e gerais-.
que, normalmente; d~veriam. caber nos, aeroviários· -.passaram a
Pfcn~ncUo de _AcidcÍJtes
ser executados pelas empresas locadoras. ,
Art. 164. As empresus que,' acritério da autoridude compet~n:.
A transferência de apreciável parcela. dos serviços de terra para
te em m:ltéria de segurunça i: higiene do trubalho, estiverem ·
as fornecedornsdemão~dc-obrn; tem ocasionado problemas: para os• cnqut~drudas em condições estabelecidos nus normas 'expedidus pelo
ueroviários ·e,· principalmente, •para os. empregados· das locadoras.
Depurt:unento Nucional de Segurança e Higiene do Trabulho, deveAos primeiros, a·medida prejudica pela redução de oportunidades de
rito munter; obrigutorit~mcnte, serviço especializado em segurançu·
acesso.na carreira e pelo aviltamento da·função; nos·segundos,por
em higiene do trubulho c constituir Comissões lnternus de·Prevençiio
esse mesmo· ·aviltamento, que os leva. a· executar· as. tarefas dos de Acidentes (C IPAs).""
aeroviários, com pagamento na base do mínimo legal e em condições
'§"1 1''' O Depurtumento Nucionul de Segurança ·e Higiene do
menos favoráveis quanto a jornada de trabalho, férias, repouso etc.
Truhitlho dennirú as C!tructeristicas.';do pessoal especializado~ eni
'Parece óbvio que, sem a correia disciplinação das ntividades d~s segurunçü e higiene do trubulho, quanto ·as atribuições, il quulifi·
empresas locadoras de mão~de-obra nos aeroportos, da.r:se-á a total cuciio e' it proporçiio"relacionuda ·uo númeio dê empregados das
,·
· ·
substituiÇão dos aeroviários dos serviços auxili~rcs .e gerais pelos empresas compreendidos no presente artigo.
empregados das aludidas empresas, '· ·
. .·
§ 2'' As· Coinissõcs I ntcrnas de r·revençiio de Acidentes
O presente projeto visa, portanto~ a evitar a concorrência das lo· (C:IPAs) scrito composta de "representantes de empregiídorcs e
cadoras de serviços, enquadrando-as como empresas acrovi~rias (2• empregados c funciónurão . segundo · normas·· fixadas· ·pelo
grupo ·do Plano da Confederação Nacionill dos Transportes Mariti· Dcpurt:tmcnto Nacional de Segurança' e Higiene dó
Trabalho:
.
·.•.
mos, Fluviais c Aéreos), quando o trabalho de seus empregados for
'
.
.
executado nos' aeroportos, em funções norlllÍÍimeritc'atribuídas aos
. .,( ;,,, Cmllis.w),.,,. de Coll.<lillliçtio' e Justiça ·e de• Legislação
aeroviários. E' cm conseqUêncili ·dessa· primeira medida;·· os traba···
Smiui.J
Jhadores dás eín'presas'em'.questão;· com encargos' de acroviários,
gozarão das vantagens a estes éoncedidaspclo Decreto n• I.232/62.
O SR. PRESIDENTE (Mugulhües Pinto)- Os projetas lidos
Confiamos nu aprovação da proposilurá; elaborada pàr· suges- seri\o publicados e remetidos às comissões competentes,
tão do Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo.
Há oradores inscritos. . .
.
Sala das Sessões,l2 de agosto de i976. -.Franco Mont~ro.
Concedo n puluvrn no nobre Semidor Paulo Guerra •..
: (Às Comissies de Co~siltuiçào e Justiça, de Legislação
O SR. PAULO GUERRA (ARENA- PE. Pronuncia o seguin·
.SocialedeEconomia.) ·
·
te discurso.)- Sr. Presidente; Srs. Senadores: ·
.. · · ·
Desejo registrar, no Senudo Federal, a passagem do primeiro
I'IIOJETO I> E LEII>O SENADO N•186, DE 1976
aniversário do Programa Nucionul de Centrqs Sociais Urbanos,.'
·Os Governos du .Revolução muito se ti:m completudo.nus én·
ilcrescenta partigrafo ao urt. 164 do Decreto-Lei
·fuscs que tém dndo u seus progrumus udministrutivos. No utunl! do .
III'· 5,-a52;dc li' de m11i0 de 19.&3,
eminente Presidente f.rnesto·Gciscl, ganharam grande expressuo o.s
O Congresso Nucionnl decreto:
temas sociais c urbanos e neste Programa, cujo primeiro uno de ex is·
téncin nw truz 11 tribuna, se. conciliam esses dois aspectos prepon·
Art, IY J:: acrescentado uo.urt. 164 du Consolidação das Leis
dernntes duvida brusileirn..
·
do Trubulho, uprovudu pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de maio de
1943, o seguinte§ 3•:
De .um Judo, n oportunidade de. oferecer novns .chances. de'
utunçilo dos serviços sociais, c de outro,,um evidente esforço pela me·
"§ 3Y /,pJicu-sc uos representantes dos empreAndos nus
Jhoriu du quulidudc du vidtlurbnnn ...
CI PAs u estubilidudc provisóriu, prevista no § 3• do
No Decreto que criu a Programa CSU, estes elementos definido·
urt, 54J, vedudu u dispensu a purtir do momento du· indicu·
resupurecem com grunde clurezu e npontnm u oportunidude.~u sua
cil'o uté noventa diusupós o término do munduto,"
criuçua,
.
Ademuis, nele surge ngrundc chunce de..juntur setores, evitando
Art, 2Y Estu Lei entrnr~ em vigor nu dutu de sun publicuçuo.
superposições e purulellsmos, coordenundo c integrando serviços dos
Art. Jl' Rcvogum·sc us disposições em contrltrio,
nlvcis Federul, Estudunl c Municipal.
I
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-21R~uma proposta de trabalho que representa um grande desafio,
c por isso mesmo u merecer o acompanhamento especial, nilo apenas
dos seis Ministérios nele envolvidos, Previdência, Saúde, Interior,
Trubulho, Educação c Plancjamento, mns de todos os brasileiros
através do Congresso Nacional.
' •
Nascida nu Secretaria de Plnnejamcnto u idóiu dusua criação,
junto com outros Programas urbanos, ali tilo valorizados, logo pus·
sou a merecer particular atenção do Ministro Reis Velloso e dos seus
auxiliares imediutos, ,;leio Costa Couto e Roberto Cavalcunti. Com
muito prazer purn este representante.de Pernambuco, um conter·
rilnco, o jovem e brilhante professor universitário, que honrou e
engrandeceu, pelo curáter c inteligência, a equipe de meus auxiliares
nu época em que fui Governador daquele Estado, o Professor
Marcos ,Vilaça foi chamado para ser o Coordenador Nacional do
Programa.
E neste mês, quando se comemora o primeiro, aniversário dos
Centros Sociais Urbanos, uma grande massa de realizações jú pode
seruprcsentada.
Cerca de 150 Centros Sociais Urbanos estão contratados, cm
quase todos os Estados brasileiros, 4 és tão funcionando c, em dezem·
bro de 1978, os 600 que estavam previstos pura serem implantados
nté 1979,j(t serilo uma realidade. O Programa poderá antecipar, cm
um ano. as suas metas,, bastando ver que já se uchu com uma ante·
cipuçilo de seis meses sobre o seu planei de trabalho. E exatumente no
período mais importante,• mais difícil:, o da demurragem. , , ,
Investimentos de quase 600 milhões de cruzeiros','éstão defi.
nidos. nos vúrios,estágios,das programuçõcs,de cudu Estado, tudo
sendo ncionado por uma pequena equipe de apenas seis técnicos, sem
excessos burocráticos. Sem cavilações tccnocrúticus,,mas sem despre·
211r os indicadores técnicos. E o que i: muito importante, auscultando
as comunidades, que são as grandes beneficiárias do Programa.
Tudo o que se. conhece dos documentos dos' .Centros Sociais
Urbanos é de valorizaçüo comunitária. base de todo um trabalho,
Com issQ, o Programa também estú valorizando o elemento político
que: ele encerra, daí por que parlamentares. prefeitos, governadores,
toda u classe política tem sido altamente considerada pelos seus di ri·
gentes.
'
Esta ó uma característica que merece toda u atenção desta Casa,
muitus vezes sofredora pelas decepções de pouca consideruçüo que
alguns sctores do Poder Executivo lhe dedicam.
Ao consignar o êxito do Programa Nacional de Centros So~iuis
Urbanos, declaro confiitr que os Srs. Ministros intcgruntes do Canse·
lho ,de Desenvolvimento Social apoiurüo. de modo crescente, o tra·
bulho que vem sendo feito, em todo o País e cm apenas doze meses,
con1 inegável patriotismo, grande desprendimento de conveniências
pcssouisc com louvúvcl'cficiência:
·
E se trago ao Plenário c aos Anais. desta' Casa estas consi·
dcruções é porque tambêm desejo deixar pntenteudo um reconhe·
cimento no Presidente Ernesto Geisel.

() Sr. ltalívlo Coelho (ARENA '- MT) - Permite V, Ex• um
upnrtc'?
O SR. PAULO GUERRA (ARENA- PE)- Pois não.
O Sr. ltalfvlo Coelho (ARENA - MT) - Estou de plena so·
lid11ricdadc com V, Ex•, uo manifestar u smisfuçilo por passar o pri·
melro uno de impluntuçilo do Programa Nacional de Centros Sociais
Urbttnos, que vem sendo executado c corrigindo uma fulhu grave no
slstemn de urbunizuçilo brasileira. Nossas cidades, que, nu altimu
décudu, pussuram u crescer valente e concretamente, estavam com
dificuldades de oferecer um convivia social, sobretudo 11 fumlliu de
ntenom recursos, u do trabalhador, u nõo ser o futebol, onde o ci·
<lndno cru upenas espectudor, c nada m;tis havia que fazer nus cida·
c:lcs grandes ou de porte módio. Hoje, pelo Brasil afora, existem e es·
tuo sendo implantados os Centros Sociais Urbanos, que trarão re·
crcttciio c cultura à fumiliu brasileira,
() SR. PAULO GUERRA (ARENA - PE) - Agradeço o
upttrte de V, Ex• que, vindo de um homem ptiblico, conhecedor

profundo dos problemas sociais, principalmente, das médius:c grun·
des cidades, incorporo, com muita honra pura, mim. ao meu dis·
curso, nesta ·hora eni que exulto o Governo, pela inicintivu da criação
dos Centros Sociais Urbanos.
'· ', ·
Ninguém pode desconhecer que, nas difíceis conjunturas extei·
nu c interna, Sua Excelência tem-se comportado com extrema sensibi·
lidude de estadista. Nõo se tem perturbado com os problemas eco·
nômicos de uma quadra ingrnta du história• das nações. Pelo con·
trúrio, enfrentu~n e inova, o que é mais importante,': no setor social.
,Este seu inegável mérito, se jú merece.' o reconhecimento dos con·
tcmporúneos, ficur:í uindu mais vivo como pussur dos unos. '
·. Nn bononça ou nu desventuro, os estndisius se muicam pela ui ti·
vez c ·poln criatividade. 'Este;' o exemplo do' ilustre' Chefe du Nação;
que deve ser bem 'registrado e seguido, pelo rumo ceito 'qiie ri:prc·
senttt. (Muito bem I Palmas.)'
· ··
' · , · · ·'" ·

. <> SR.J'RESIDENTE (Mngalhiics Pinto) - Cci~~do a palavra
ao nobre Senador Henrique de LaRocqúe.• , . · ·
·
·
\,

'I

'

'
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LA.

o SR. HENRIQÚE DE
ROCQÚE. (ARENA
MA.
Pronuncia o seguinte discurso. ) -Sr. Prcsidcnte,'Srs,•Senadores:
O Govcrno.do eminente brasileiro. que é•o•Prcsidcntc Ernesto
GciseL.sc tem caracterizado sobretudo pela suá tÔnico humana: o in·
,tcrcssc que colocou na solução dos nossos problemas sociais; cm par·
ticular os que se referem à missão assistencial •de •Estado. Todos os
outros govcrnos:quc o antcéederam deram i!nfase,cspccial, aos prci·
blcmas do desenvolvimento económico e, da cxpansilo: das nossas
riquezas.'Sem abandonar as questões relativas·ao·ritmo do nosso
crescimento material; o. Presidente Geiscl considerou que soou,n ho·
ra :de começarmos a atentar para o rcvigoramcnto:das finalidades
sociais' do Estado, promovendo 'uma• melhor, participação dircta c
indireta dos 'brasileiros que integram '&s,catcgorias•assalariadasnos
bcncflcios do desenvolvimento,, Dai, dentre 'tantos programàs cspccf.
ficas que acionoú, icr feito crescer assombrosamente, entre nós, as
tarefas da·Prcvidên'cia Social; cujosdcstiriôs se· encontram nas milos
lirnics c esclarecidas do ilustrnompatriota, qúc'é'ci.Ministro LÜiz
Gonzaga do Nascimento c Silva. . , . · · . , ·
, __ ·
,Nilo 'só o aso de .direitos,. anteriormente consagrados pela
LegislaÇão Sóciàffoidinamizado, como.novos direitos foram estendidos aos seguradó(da Prcvidi!ncia SociaLc.scus dcpcndcntés:·1
impossível negar oalto alcance humano csocial.dcssa extensão num
Pu is comó ,o nos~o; cm' que os problemas da saüde coritinúain sendo
preocupação básica dos nossos.'i:stadistas: Visando a atênilê·los
com o mliximo de eficiência; o. Ministro Nascimento c.Silva revi·
gorou, .ém todo o Páls, o sistema de assisti!ncia m~dica chospitalar,
~lém de. ter mÜUiplicado o· nümcro de ambulatórioS:~ postos de
emergência cllnica c 'cirúrgica. Obra admirável, c. ianto 'mais admirá·
vel porque rcalizada'eni tempo reéordc. Ela vcni niaicando, com o
seu relevo, a 'própria fisionomia do 'Governo atual, cniprcstaÍÍdo-lhc
a dimensão humana. da qual já falamos. ·
· ·
E porque ê assim. cxatumente, é que ocupo' hoje esta tribuna,
pura endereçar veemente apelo no Ministro Nascimento e Silva:
A dinamização que S, Ex• promoveu no campo da Previdência
Social fez com que segurudOl c cepcndcntes, que até. entilo.nào se
beneficiavam de seus serviços, passassem u deles se valer ern escala
crescente. Por outro Indo, o altíssimo custo 'dos serviços médicos
particulares condicion'ou essa escnlnda, ·
· Dai a necessidade de uma ainda maior clasticidad~ nos s~rviços
médicos da Previdência, de forma inclusive a se pór fim às filas com
que hoje nos dcpáramos à frente de hospitais e ambulatórios. Esse
quadro aconselha a criação, nos serviços de atendimento, de um
quarto turno, que dê·vazilo à cnormê dcmanda.nacional pelos ser·
viços médicos da Previdência Social, A ,solução não ~· de difícil
ndoçDo, O recente concurso, realizado, cm todo o Pais, pela Prc·
vidência, coloca à disposição do sistema os recursos humanos, de
pessoal especializado, médicos c dentistas, ~cccssárlos à implantação
do quarto turno.
-'
·

-219Criando-o, o Ministro Nascimento c Silva dará fciçilo modelar à cultores de nosso' Pais. Aliás, ontem, quando V, Ex•, com.cssa .sua
nossa Previdência Social, ampliando a obra de benemerência· hu' 'clogiâvcl vigilância •. anun,ciava a perspectiva de perpetraÇão desse
mana do Governo Gciscl. Estou certo de que, com a sua visão de ho· crime contru ·os interesses dii Nordeste; tive oportunidade· de
mcm de Estado, 'o ,Ministro Nàscimcnto c Silva, ·compreendendo o· apartcá·lo, para hipotecar a minha solidariedade ao apelo que então
altfssimo alcance da medida que sugerimos, a abrigará; pondo-a ime- era dirigido às uutoddadcs. responsáveis por esse sctor da· economia
diatamente cm prática;
'
·
brasileira. ·Hoje, já se sabe que o apelo formulado por V. Ex• não ·
,. E, ·agora, os meus louvores a Sua Excelência o Senhor Prc; encontrou guarida por parte •do Governo, Até mesmo o Senador
si dente. Gciscl por ter retirado do Congresso' Nacional a Mensagem Agcnor Maria, que transmitira aquela noticia tranqUilizadora ao
que lhe ·remetera 'rcgula'mcritando ·a· profissão do artista; ~ que este; cair da tarde, nos dava conta .de quc,0 infclizmcntc,-a ·CACEX' se
conhecendo oteor da mcsnia;·discordou dos'scus termos. Mas niio o havia 'inclinado·pela concessão das autorizações para· a· importação
fez dei forrna isohida.'As divergências com o texto da regulamen- de algodão. Fáço 'votos no sentido de que V; Ex•,. hoje,' nilo'mais
tação; 'quc'há dezenas 'de anos cóin'cla sonhavam; não satisfez.& apelando, mas consignando o seu protesto diante da .medida goverclasse., E o Presidente; assessorado pelo honràdó Ministro do Tra• namental - protesto ·que endosso integralmente .;... possa'scnsibili·
balho Arnaldo· Pricto, ·aquiesceu· no .rccxamc da· matéria. 'Fiquei zar ·o 'Governo ·c ,levá-lo ·a' reformular ·essa medida que atenta
satisfeito coma conduta govcrnamcnial, .de vez que não é ,possrvcl realmente contra os leg!timos interesses da nossa região,
~
,:,\'
.
'
que se transforme'cm lei a matéria frontalmente cm dcsarm.onia com
aqueles pura os c quais. ela foi elaborada. Os entendimentos se
·O SR;.OINARTE MARIZ (ARENA'- RN)- Agradeço o
sucedem c, por certo, se encontrará a média daquilo que, sendo um aparte de V. Ex• c, mais uma'vcz, a solidariedade que empresta às
velho ,sonho,' sc.transformárá cm,fcliz .c oportuna realidade: a minhas palavras. Assim, nós, nordestinos, nesta Casa, cstam'os uni·
regulamentação da profissão. do artista, classe a quem todos muito· dos cm defesa da sua economia,· junio ao Presidente da República,
devem cm .apreço ·c, admiração .. São eles os artfficcs. de. tantas que é a autoridade maior, c cm quem depositamos as·nossas .espcran·
produçõcs,altamcnte qualificadas e' que se constituem. num relicário ças. . .
.
.. .
.·
..
de genialidade c beleza, que; tantas vezes, nos retirando do dia-a-dia
O maisalnrmimtc, Sr. Presidente, é que hoje me cnte~di com o
da :vida, nos sublimam na altitude do enlevo c do encanto. (Muito
Gabinete do Ministro· da Àgricultura~ o· Sr. Alysson Pnulinelli;, e
bem! Palmas.)', .· .·'· ·. . ..
.
·. .
:,
rc~:cbi Uma informaÇão que mê·~'dcixou _maiS "triste: désconhccium·~
OSR.,PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Concedo a palavra siniplcsmcnic, mcdidajáauuirizadaparaa importação,. . .
.
ao nobre Senador EvandroCarrcira. (Pausa,)
O Sr. Paulo Guerra. (ARENA - PE't·- Onteni, quando tive
S. Ex• não está presente.
oportunidade de apartcar V. Ext, declarei que:.no Nordeste, há este
Concedo a palavra ao.nobrc ScnadorNclson Carneiro. (Pausa.)
adítgio: :·onde existe futiJaça, existe sinar:de foge•", Hoje. sem entrar
S. Ex•. não está presente,
. .
· .
no mérito do meu aparte; quero. dizer a V. Ex• que lá existe outro
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinartc Mariz.
brocardo: "Alegria de pobre dura pouco". v; Ex• sabei que u la;
vouradc algodão, no .. Nordeste, é a mais socializada de ·todas no
O SR. OINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o Pafs. Dá, emprego a dois niilhõé:s .de péssoas, que vivem cspci:iul~
seguinte discurso.)- Sr: Presidente, Sis. Senadores: ·
mente do algodão. Vivem somente, porque nilo.é computado o.traba·
Ocupei, ontem, esta tribuna, 'para fazer uma análise sobre ·a lho familiar, que V: Ex• tão. bem conhece como auti:ntfco re·
situação do produtor de algodão nordestino. ~Havia recebido prcsentante de uma das zonas mais produtoras de algodão do Pais.
informações de que se tramava.importar algodilo de outros palscs Essa .população, jâ' hoje decepcionada, ·estava ·alegre,• porque, repara o consumo nacional. . . .. .· .
.. . . , .
duzida a 1/3 a safra, o preço do algodão havia triplicado. Com esta
.: Mais uma vez,. tinha curazão'quando.afirmava desta tribuna.a noticia da importação, todas as suas esperanças, todos os seus csi'orameaça que pesava sobre o Nordeste, no pr~duto principal da sua ços;·.todos os. seus :est!mulos;. tudo .. desaparcccrã. Não 'sci··como o
economia, notadamcntc nos quatro Estados: Paralba, Rio, Grande Ministro da Agriculturà se• deixa enlear. desse modo. Podem atcjul•
do.Nortc, Ceará c Piau!, .
·. . ,
.
, . : ., ,. · · ·gar quc·eu. não tenho simpatia .por S.· Ex•, sou admirador da• sua
Mas, Sr.. Presidente, num· aparte que me tranqUilizou, o brilhante· capacidade de imaginação,' mas· se fosse· eu Ministro da
eminente Senador Agcnor Maria, meu colega de Bancada~ anunciava Agricultura e um àto se praticasse sem a minha anuência ou sem me
que, cm contato com as autoridades cómpctentcs, ou seja, o Dr, levar ao conhecimento, cu a esta hora já estaria dcsccndo.as escad11s
Paulo Viana, mais indicado para informar sobre. o assunto, recebera do Ministério da Agricultura para entregar ao Presidente ·Ernesto
u segurança de que amcdidu não'sc cfctivÚia, isto é,' nno·· seria feitu a Geisel o cargo, para·quc.outro·pudessc merecer mais confiança dos
importnçilo anunciada .. ·'
responsáveis pelo sistcma.financciro do:·País .. Parece-me que existe
Com ,o. conhecimento que tcnho'da politica ·económica deste um desencontro entre os Ministros·responsáveis pcla·:lreu ·econó·
Pais c a'hcrànça que rccebi·dos meus antepassados, uintas.vczcs lu· micu. Acredito nu bOII·fi: do Ministro .Aiysson Paulinelli. c e,;pcro
tando para a defesa da economia da nossa sacrificada região, afirmei apenas pela sua rcação de mineiro, de homem. que, pela tradição dv.
que; apesar do· aparte do eminente Senador, meu colega de Bancada, brava gente "mineira, inspira c traduz osniclhores sentimentos de
não ficava tranqUilo. porque noutras. oportunidades também· cu brasilidude deste Pais.
·
·
agasalhava informações semelhantes,. c. as medidas se efetivaram
O SR. OINARTE. ~1ARIZ (AREN'A- RN) - Agradeço o
exatamcnte cm.· sentido contrário aos . interesses da Região
ap11rtc de V, Ex•, Senador Paulo Ouerra.
,
Nordestina.
Sr, Presidente; o alarmante é que o Ministro da Agricultura nu o
O Sr. Mauro Benev!des (MDB - CE) - Permite V, Ex• um tenha tido conhecimento da importação de algodão. O que é mais·
alarmante ainda, Sr; Presidente, 1: que o Dr. Paulo Viana, segundo
aparte, nobre Senador Dinarte Muriz? ·
ulirmou o Senador Agcnor Maria, tambi:m não tivesse conhccimen·
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com multo pra· to da· medida. Ele, que dirige o sctor. de financiamento da produ·
çuo, u desconhecia, E, segundo informações que recebi aqui, igual·
zcr.
mente do Senador Agenor Maria, 'já havia o seu departamento
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- NÓbrc Senador Dinar· impresso uma propaganda que estava sendo difundida por todo o
te Mariz, realmente, a comunicaÇão que V. Ex• faz, neste instante, no Pais, apelando para os agricultores do Nordeste plantarem ulgoduo;
l'lenilrio do Senado Federal, 1: da muior gravidade, representa, sem pois o preço era compensador, c se oferecia o auxilio ao agricultor
düvida nenhuma, um atentado aos lcg!timos interesses dos cotoni- nmc seu trabalho,
',
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Produçiio. nem o Mini~lro Alysson Puullnclli. tomurum. conheci·
upartc? (Asscnlimcmo do. orador.) - Senador Dinarlc Mariz, sou menta untecipado dcssu impurtuçilo c que estava, realmente, muito
simpático, como nordestino, a .um reforço do preço do algÓdilo, in· uborreci.do de nilo ter sido comunlcudo dessa · importação.
clusive no meu Estado, o Estado de.Scrgipe, Já produzimos, há :mais Purabenizo·me com V. Ex• pelo.díscurso pronu'nciado ontem, acre·
de trinta anos, oilo milhões de quilos de algodão beneficiado:. hoje,. dilu que o cuminho du Buncuda do Nordeste de.vu ser no sentido.de
nilo chegamos u dois milhões de quilos, Entilo;Scrgipc é bastante protestar veementemente c apelar pura que o Governo. do.Prcsidente
prejudicado por preços inferiores, que já tivemos nos mercados Ernesto Geiscl evite, o mais posslvel, esta importação que ~muléficu
nacional e internacional. Agora, a fovor da lese, se o Governo. está c vai de encontr.o à economia de todo a região nordestina, p~ls,; nestu
realmente deixando import&r, cu desejava esclarecer a V.- Ex•·que··-.~portunldude, quando já começa a ser comercializado o algodão cm
nós nilo podemos tamb~m ficar fora dos mercados internacionais, cur.oço, estu providência de Importar algodão vai, automaticamente,
porque hoje o algodão scrtilo deve estar cotado a SOO cruzeiros a pr~judicur tilo-sóm~nt~ a .ngriculluru dÓ Nordeste; Parnbenizo-.me
arroba, o nlgodilo .americano, .na mesma base, o algodão peruano com V. Ex• e.eslou pront.o u ~ssinar qualquer. documento noscnttdo
deve alingir .350/380. cruzeiros. Naturalmente, af, concluo das ?e proleslur co~tru cs~u importação que i: infame, dcsneccssúriu e
dificuldades do Governo para que as nossas Jmportações de fios, de Inoportuna. Mutto obngudo a V. Ex•
tecidos, nilo sejam prejudicadas como preço mais.alto do algodilo
O SR. ÓINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Muilo obriga.
aqui, do que n concorrência internncionnl. Dnf a defesa que faço do
do pelo aparte de V.' Ex•
·
'
Governo - se é que já foi autorizada .csso importação - sobre os
E nestà hora, Sr. Presidente c Srs; Senadores, só lenho um CU·
preços internacionais. Muito obrigado a V. Ex•
minha- é apelar para a unidade da Bancada nordestina no sentido
O· SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Agradeço o de fazer um apelo ao ExccJentfssimo Senhor Presidente da Repabiica
aparte de V, ·Ex•, c recebo-o com a maior compreensão, sabendo que
puru que; mais uma vez, não se· consuma um crime contra a
V. Ex• é um industrial c se mostra interessado na industria têxtil do
economia nordestina, porque, na realidade, o que está ocorrendoseu Estado.
tenho quase certeza- é à rcveli:i da orientação de Sua Excclénciu,
pois não se compreenderia, Sr. Presidente, que o eminente Chefe da
O Sr•. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Permite V. Ext mais
umu Intervenção? (Com asscntimcnlo do orador.)" - Chego a Naçiio, nesta hora; mundassc:durussislência ao sertanejo nu úrca
admitir que se deva importar algodão para atender à demanda; mas exatamente mais produtora de algodão, a Naçilo gaslassc somús de
depois de colhida a safra, depois de uma avaliação da produção deste dinheiro que todo dia se publicam pelas colunas da imprensa brusi·
Jeira, dando USSisténcia·nos nordestinos C, com a outra mi!o, tirar·
ano, depois de o agricultor ter apurado bem o.produto - reduzido
pela seca - depois de ter plantado, com bravura, com esperança c lhes, exutamentc, aquilo que ainda lhes· resta, ·conseguindo com o
movido' pelo desejo de·ampliar a produção do. algodão, uma vez sacrificio do seu esforço num ano tilo ingrato pura os que vivem do
trabalho .agrícola. Isto é uma história secular - o plantador ·de
recompensado pelo preço aluai. Porque sabe V, Ex• que a safra está
algodão
do Nordeste explorado, sempre, pelos Industriais do Centro·
se iniciundo e essa medida viria chocar u opinião, desestimular o
agricultor nordestino e, conseqUentemente, brasileiro. Nilo sei que Sul do Pais.
política ugricolu é essa, u ser ndotadn ·no Brasil! Há algum des·
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) .::_ V. Ex•. pérmile~ um
compasso ... (: como dizia o Burilo de llararé: "Há alguma coisu no aparte?
.
. · · :· . . :!
. ,. ..·..
ar sem ser avião", no sctor da agricullura brasileira.
O SR. DINARTE MARIZ (AR~~A ;;;:_ RN\ - t~ns~qUente'
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Obrigado pelo mente, só temos, nestu·hora, um apelo n•fazer.:~ ao eminente Senhor
upurtedeV, Ex•
Presidente da Republica, com o seu cspfrito·humano·e, ·sobretudo,
Sr. Presidente, estamos numa fase cm que a safra de algodão do
com a sua capacidade de estadista para compreender os ·problemas·
Nordeste- como bem acentuou o nobre Senador Paulo Guerranacionais e verificar que está havi:ndô·uma ·verdadeira: conspiraçilo
cstú Intacta, praticamente não foi negociado um quilo desse algodão, contra os interesses mais legitimas que são daqueles. que trabalham
ou quase nadn·~uc representasse o seu todo, Pois bem, a safra de Silo anonimamente, pura· fazer u riqueza c o desenvolvimento deste País.
Paulo já foi negociada a preços altos c durante o.perfodo de colheita
O Sr. l'aulo Guerra (ARENA .::_PE) -V,, Ex• me permite um
ninguém apareceu para solicitar autorizaçilo parti importar algodilo.
upurtc'!
Mas quando chegou a vez da safra do Nordeste, cxatamentc na sua
colheita, aparecem os que acham que o mercado de algodilo estã
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com muito pra·
multo alto e devem ser tomadas medidas que reduzam o seu preço. zcr.
Se fõsscmos aceitar a paridade cm relação ao preço do algodão, tcrfn·
'
'
'
.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- v, Ex• tem toda rnzuo.
mos que exigir também a paridade para a Importação dos máquinas
Agorn, no recesso, quando percorria u zona bulida pela seca de
pura a agricultura nordestina.
Pernambuco, pnrundo diante de um roçado e falando com uma sertu·
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V, Ex• um
neju seminua, que cupinuvu o ulgodüo, eludisse-me: "Senudor, a nos·
aparte, nobre Senador Dinnrtc Mariz?
su vida é plantar ulgodilo pura vestir o Brasil c viver nua'\
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer,
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Muilo obriga·
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Ontem, à tardinha, quan· do 11 V, Ex• Tenho quase ccrtezu, Sr. Presidente, Sr~. Senadores, de
que o Senhor Prcsidenle da Republicu nilo estú informado da vcrdu·
do tive oportunidade de upartear V. Ex•, realmente o liz no sentido
deiru SÍIU!IÇUO,
de tirar suas davidas n respeito da problemática de mnlváceas.
I
Acontece que, ontem Anoite, quando liguei para o Dr. Paulo Viana e
O Sr, Evelislo VIeira (M DB- SC)- 06 Jicencn de um upurte,
lhe dei conhecimento de que apartcar u V, Ex•, no discurso Senudor?
'
pronunciado no Senado em que levava ao conhecimento da Casa c
SR.
DINARTE
MARIZ (ARENA...: RN)..:.. Com pruzcr,
O
da Nuçilo as suas preocupações u respeito de tal importação, para
surpresa minha S. S•, o Presidente dn Comissilo de Financiamento
O Sr. Eveldslo VIeira (M DB - SC)- Senndor Dinurte Murlz,
da Produção, me dizia que naquela hora havia recebido um telex, no
temos ucompunhado utentumente o comportamento esplêndido du
qual informava que o Sr. Benedito Moreira, da CACEX, tinha
Buneudu do Nordeste nu defcsu dos interesses duqucla regltlo, E,
uutorizudo a importuçilo de nlgodilo. Adiantara ainda o Dr. Paulo
numu oportunidade como eslu, em que o Nordeste estú sendo
'viuna, que nem ele, Presidente du Comissilo de Financiamento A lnjusliçudo, nós, homens do Sul, lumbé.m nos ussociumos, nos

e

-221incorporamos a esses movimentos da defesa dos interesses do Nordeste, principalmente quando.o No'rdestc é injustiçado. Mas permita
V. Ex• que cu faça um reparo, dentro das acusações que V, Ex• faz,
no ~emento cm que atribui responsabilidade nos crnprcsãrios que se
dcdtcam à atividndc têxtil. V, Ex• acaba de dizer; hã pouco, que eles
são rcsponsãvcis. Parece-me que, ai, ·há, também, uma injustiça;
posslvcl que alguns grupos; dentro do contexto têxtil brasileiro, tenham procurado usufruir vantagens, cm detrimento c cm prcjulzo do
Nordeste•. mas generalizar é uma injustiça, Sou de um Estado que
te~ um_parquc.têxtilc.xcelcntc c que tem dado contribuição ao própi'lo. dcse~volvimento ·do Nordeste; Ainda agora, o Grup·o Hering,
que tem o controle acionário·da TECANOR·S.A.. TêxtiLCatarincnsc
Ncirde~t~, cm Pcrnambúco, está investindo· h!. 800 milhões de cruzeiros num cmprccndimcntó que ajudará o desenvolvimento do Nordeste, Valeria, ainda, aqui, o seguinte registro: estive, na companhia do
Senador Agcnor Maria, com o Dr. Paulo Viana, titular da Comissão
de Financiamento à Produção; e ouvi atentamente quándo s,. S• disse •.afir~ou·catcgóricamentc que não haveria importação de algo.
dão, scntmdo nas palavras de S.· S• que não haveria necessidade. ·Ficou provado'agora,-com·o·fato, com a·prática da importação, que
contmua nilo. havendo sintonia,· harmonia ·.entre os vários sctores
responsáveis pela economia brasileira, porque, veja V; Ex•, aquele
titular fez aquela 'afirmaçã~: o Mi~istro da'Agriéultuia desconhecia;
a CACEX, por sua alta recreação,, dediciu praticar a importação ..
lamentável .que o Brasil .contii111é assirri, sentindo os desatinos que
estão scnd~· praticados no ·campo da economia, ·principalmente pela
falta de umdadc, de .sintonia, dos escalões responsáveis pela. eco no~
mia neste Pais; De resto ti minhasolidaricdade às palavras de V; Ex•
em dcfesii do. Nordeste brasileiro·, no combate às injustiças que se
praticam contra aquela região. brasileira, quando se fala, ·quando se
Jut~ pela corrcção dos desnlvcis 'regionais neste País.
··
'
OSR; DINAR'i'E MARIZ (ARENA - RN)- Agradeço o
aparte de V. Ex•·c quero tàmbém esclarecer que ·quando falei que a·
indústria secularmente se vem beneficiando da produção do algodão
nori:léstino, eu ·g~neralizei, po'r~uc,··nobre Senador, repetidas vezes
tenho defendido o produtor de algodão da minha região em épocas
em que a pressão Centro-Sul do Pafs;notadamcnte a de grupos que
concentram maiores recursos no setor têxtil, para fazer a baixa desse
produto, Isto é constante. A nossa. luta Í:· uma luta que vem de
sl:culits,' podemos assim dizer; Desde que se começou a plantar algodão no Nordeste que a sua industrialização se faz na região CentroSul do Pafs. Mas nesta hora o que está em j~g~ é uma medida que
cstll alarmando; às cooperativas do Rio 'Grande do Norte passaram
a receber o algodão financiando o produtor numa basedc IO cruzeiros, pois o preço do mercado se estabilizara a .11 cruzeiros o quilo.
~gora, com essa importação, o.algodão já baixou para·s cruzeiros e
Já se fala cm 6cruzciros, Então hã uma débicle na cconomiil.nordcstina, na t·egiiio onde se planta· o algodão, porque além Íla safra·ser
diminuída para pouco mais de . um. terço, o preço que. estava
compensan~o um pouco esia diferenÇa da produção já'baixou, hoje,
em 40% do valor anterior, pelo simples enunciado ·da medida adota:
. da para importar.
.
· ·
·
Mas ... Sr. Presidente; .Srs: Senadores, tenho· certeza, tenho
convic~o. de que isso .cstà sendo praticad<:~ 'por pressões· da
economta do Centro-Sul do Pafs, através dos industriais têxteis e
sobretudo pela falta, talvez'até, da ausência do conhecimento do
Senhor Presidente. da RepOblica, sobre o assunto. Ainda hoje,
falando com o gabinete do Ministro da Agricultura,' recebi de
S. Ex•, ~ Sr. Ministro, a certeza de que não tinha conhecimento da
importação do algodão, c nilo era posolvcl que uma medida dessa fosse admitida pelo Senhor Pr~sidentc da República, sem o'uvtr o seu
Ministro no setor agricola.
ConseqUentemente, aumentou em mim a convicção da ausên·
cin do conhecimento do ·Sr. Presidente sobre medida tão infeliz c
csdrOxulu..
'
O homem que dirige o financiamento da lavoura c o Mini;tro da
Agricultura ignoram o que ocorre sobre o assunto, Logo que deixar
cstu tribuna, vou me reunir àqueles meus colegas de representação da

r:

r:

Região nordestina, para juntos nos. dirigirmos ao Exi:clcntfssimo
Senhor Presidente da República· c, se passivei; pedir umaaudiência
para que, pessoatmcntc: lhe·sejà entregue um .relatório; :sàbrc um
acontecimento tão grave..
'
'
· • ·
O Sr. Paulo Guerra (A RÉNA :._ PE) -:
aparte?.
·

Per~ ite .V. Ex; u~

O SR. DINARTE MARIZ '(AJÚlN;._;. RN)- Pois não.
'

'

•~

'

t

'

'

,_

·.. O ~r. ~aulo Gue~a (ARE~A "":' PEl.;:-.Falou-sc muito, aqui,
cm. moccncta da Comtssão de Fmanctamcnto da Produção.· Mas quero mformar a V. Ex• a respeito' de 'outro sctor de atividadC'iúral. Em
março,. estive. com 'o Dr:· .Paulo Viana, advertindo-o·, de que· a
as.dc.ultura do Nordeste estav~ ameaçada de colapso por falta. de
mtlho. Naquela oportunidade ele declarou· que a safra de milho de
São Paulo. estava sendo coihida;·c que não tinha condições;'dado:o·
teor de umidade que tinha o' milho de São Paulo para remeter milho
para oNordeste, O milho de Siio'Paulo já secou, encontra-se armazenado no Banco do·Brasil através de preços mfnimos .. E continua o·
Nordeste sem milho.: Só •Pernambuco, para dizer a V>. Ex•: c a. esta
Casa; produz trinta milhões de ovos c três milhões.dc quilos.dc aves
por mês, que é a carne, que abastece.·hojc a·população.pobrc, á
população operãria, população·quc não tem condições:dc comer a
carne bovina,: E decorridos quatro meses, nenhuma providência :da
Comissão de Financiamento da Produção foi tomada no .scntidÓ. de
abastecer de milho..o- mercado nordestino o PÔrtant«?:. duvid_o muito -

da inocência dessa Comissão, desse sctor de financiamcntodc prÓduçiio. Não queria dizer mais nada a respeito dó. eminente Sr.. Ministro
Alysson,Paulinclli.
· ·
. O SR.• DINARTE MARIZ (ARENA ...;;. RN)'- Obrigado a
V. Ex~. Eu~ ati: certo ponto, discordo de v; Ex•, quando quer
encamtnhar a· culpado assunto para o Sr. Ministro da Agricultura.
O Sr; Ministro da•Agricultura mostrou-se surprecndído·'com o
acontecido.
. ..
.
·-·-·

'

'

.· ..

·'

O Sr. Paul~ Guerri (ÀimíA- PE) :;_Até nã~fal~i d~ Ministro. Relatei outro caso de março quando a Comissão ·!Jc Firian:
ciumento de Produção c o Ministro da Agricultura, ein Pcrn~mbuco
prometeram q~emandariam)or mês quinze inil toneladas de milho:
Ainda ontem, na Câmar.iidos Deputados,.essc assitnto'erâ.abordado
c reclamada a remessa de 111ilho~'porqité existe milho cth áburidãncia ·
no .Ccntro:sui, Eidstc milno a CrS 45.00 o saco ~ o milho cm
Pernambuco cno Nordeste estri ti'crs' I JO,OÓ,Os aviculto~cs no Nordeste estilo amcaçàdos de colap.so com .os cmprí:stilll'ós feitos no
Banco do Brasil. V. Ex• sabe que, hoje~ a carne é qúc' ábastcce o pobre, o homem de. classe mêdia; antigamente,' ó pobre' só' comia galin~a quando ele ou a galinhti' estava doente. Hoje, ela 'é a principal
ahmentaçilo das classes de menos poder aquisitivo no Nordeste. ,: .
••·

'

.-

,1

••

,-.

;,

·.

. ,..:,·

;:,

'

··.;·.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA...:. RN)- (!outro problc:.
ma que v.. ,Ex• traz à discuss.ão. . . ..
.., ' : .
' ,:,
,'
Sr. Presidente, a que mais me atemoriza, cm tudo· isto, é. a
desconexão que .se. sente .no . Problema, de tantacvalia. para nós
Nordestinos, realmente incxplicãvcl que.se .admita a importação de
algodão. c depois de. manufaturado,. seja,: exportado . sem pagar
imposto cm contradição com .o nosso que estã sujeito ·a· impàstos c
taxas, Faço justiça ao Sr. Ministro da Agricultura, que tevc,a maior
surpresa quando recebeu a noticia da importação de algodão. .
· Então, vamos todos, perante o Senhor ~residente da República,.
que é. a autoridade maior, esclarecer .a ameaça que pesa .sobre os·
produtores de algodão do Nordeste. Tenho a certeza, Sr. ,Presidente,
Srs. Senadores, que seremos atendidos, porque não iremos. lã com
dados falsos, iremos com os dados legltimos, para que ele possa·
tomar conheciment.o c dar a solução justa, que é o que o Nordeste
espera, nesta hora; de S. Ex• o Excclentlssimo Senhor Presidente da·
República. (Muito beml Muito bem i Palmas,)

e

·O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra,
paru uma breve comunicação, ao nobre Senador Amaral Peixoto,

-222O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ. Para uma comunica·
çüo. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
· O Jornal do Brasil de ontem publicou editoriais realmente
alarmantes sobre a situação do Pais. Nilo voü entrar no mérito do
que foi dito por aquele grande jornal do Rio de Janeiro, mas há um
que nos toca de perto, é o último: "Circulo Vicioso". Ele se refere às
obras públicas que estilo, cada vez mais, distantes dos br~sileiros:
"CIRCULO VICIOSO
As obras públicas estão cada vez 'mais .distnn.tes dos
·brasileiros, Constituem um mistério para todos os selares da
·. sociedade, dos quartéis às empresas. Siio conhecidas apenas
de uma parcela privilegiada de burocratas iniciados nos
números que, para os leigos, naélll significam, Os contribuintes sabem apenas que obras públicas custam muito dinheiro e
representam o maior gasto nacional.
Das altas esferas federais até a administração das
. cidades, governar, na teoria dos tecnocratas, passou a ser a
realização de obras públicas, importando pouco se elas têm
ressonância nas necessidades nacionais. Justificam-nas os
projetas de viabilidade. econômica - quando existem - e
que também custam caro e siio elaborados sob encomenda
por uma espécie de linha auxiliar da tecnoburocracia.
No nnal, com muito cimento e muitas luzes e buracos
nos orçamentos, ncam como um marco ornamental. Do está·
dio de futebol ao metrô - uma nova febre que, no Rio,
segundo o Governo estadual, justifica a administração por
estar orçado em Cr$ 4,5 trilhões- passam a constituir uma
espécie de currículo de administração com ambições politicas
mais medo de voto, Concluldas, ningu~m sabe quanto
custaram, de onde saiu o dinheiro, cama foram contratados
os seus executores e o que representam como resposta
econômica às necessidades do Pais. O exercício de governar
atronou-se na idéia de realizar obras de porte. Deixou de
importar o objetivo social. Perdeu-se de vista' seu destinatá·.
rio, o cidadão.
O Pais está com sua geograna marcada de inúmeros
projetas parados. Silo obras que ninguém usufruiu e o tempo
consome, numa herança acumulada de administrações passa·
. das. Eram prioritárias e deixaram de ser importantes? O
contribuinte, que foi à fonte dos recursos para a sua'. realização, não recebeu antes qualquer explicaÇão para justiOcar o
empreendimento, nem depois foi esclarecido sobre as razões
que levaram à sua puralisação.
·
A burocracia é: nuto-suOciente, onisciente e onipresente.
Ela sabe, só ela entende, 'contrata, paga e inaugura. O
dinheiro, no entanto, é da Naçilo, fruto do sacrilicio de to' dos. Faltando, sempre resta outra soluçilo t~cnicn: a criação
de novas taxas de serviço, ou a majoraçilo das allquotas de
tributos.
Ainda estú por fazer-se o inventário negativo da
administração no Pais. No dia em que for feito o passivo vai
assustar. A análise mais detida·mostrarA, inclusive, o prcjul·
zo dos investimentos sem retorno. Num perlodo de tantas
incertezas esse dellrio realizador é um dos principais
responsáveis - senüo o mais responsável - pela retomada
de innaçuo que recai sobre todos, O Pais estA endividado no
exterior, nilo apenas pela importação de petróleo, mas, tam·
bé:m, porque nilo refreou o lmpeto gastador dos executivos
pllblicos, que nilo precisam pensar na receita, preocupando·
se apenus com as despesas.
Nu formu de progrumar obras, pode-se entender o que
os empreiteiros de Silo Paulo, através de sua associação, já
declaruram: paru purticipar das concorrências é: preciso
upresentur propostas irreais, porque nilo existem normas de
custo, cómo nilo se subem os prazos para liquidação das futu-

·~.'

rus. Nesse circulo vicioso.- muito vicioso- o Pais vem se
consumindo sem que ninguém tenha. condições dcsabcr a
quantas undu-:- se é: que anda.. · . ~.
~ ..
O.Tribunal de Contas da Uniiio estuda os gastos com
busc cm documentos de contabilidade formal. Nilo é uma
auditoria habilitada usabcr onde os preços foram mnjorados,·
em que .abra as futuras correspondem no realizado. O
·congresso." .
·
...: AI a parte que nos toca mais de perto: .
"... que ·tem atribuição . nsealizadora garantida · pela:
Constituiçiio, niio pode ainda exercitar o seu poder, Falta a.
lei ordinária complementar. O contribuinte. deve npcnàs
contentaNc. com· a obra que, para. os. tecnocratas,. estâ
· justificada pelo 'próprio silêncio, . : . . ,.
. · . . .·
Um dia, quando voltar o senso comum, vamos vcrincar
que nem tudo de errado cabena rubrica da mordómi~, Nos
canteiros de obra. sem nscalização ,competente, de
concorrência .duvidosa,. sem· escala ·de ·prioridade .social,
estarú. uma das respostas para nossa inquictaçilo económica."

Si. Presidente, desde que aqufchcgamos, os Sconadorcs do MDB
eleitos cm 1970, procuramos conseguir a.regulamcntaÇilo deste arti-.
goda Constituição; Em companhia do cntilo Udcr, Senador Nelson
Carneiro; fomos_procurar o Senador Pctrónio Portclla, pedindo que,·
o mais' rapidamente possível, Ozésscmos a regulamentação. Ainda nà:!
.da foi feito.
·
Este ano, o Senador Mauro Bcncvidcs apré:scnÍou, cm marÇo,'
projeto de lei que, at~ agora, aguarda pronunciamento da Comissilo
de J usÍiçn desta Casa,
.
' .
. .. , ·
·Não~ só a lei que nos está faltando, Sr. Presidente,~ tamb~m o
nparclhamcnto..técnico da Comissão de Finanças 'que; tanto quanto a
Comissüo de Orçamento- que também'tivc a honra de presidir no
ano passado -, está intcirâmcnte desaparelhada cm funcionalismo,
cm material c até cm máquinas de escrever adequadas, para cumprir
a sua missão.
.
. . · . ·
.
.
. Faço daqui um apelo veemente ao Lldcr da ARENA c, muito
especialmente, a V, .Ex• paraquc, com a sa~.nutoridadc, aparelhe o
Congresso para que ele possa cumprir uma das mais importantes
missões que a Constituição lhe atribui, uma dás poucas que Jhê resta·
ram no regime atual. . .
.
Eram estas, Sr. Presidente, as minhas observações. Obrigado a
. V, Ex. (Muito bem) Palmas.) , , .
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM. Peço a palavra cama LI·
der, Sr. Presidente.
·
·
·

..

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador José Lindosa, que falará cómo Lldcr•.
O SR. JOSt LINDOS0 (ARENÁ - AM. Como Lldcr;
pronuncia o seguinte discurso. Sem rcvisilo do· orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
· ··
· ·
Pedi a palavra para uma explicação, também rcparàdora; das
afirmações generalizadas sobre o problema de nscalização. O nobre
Senador Amarai Peixoto· usou. da palavra para, apoiando-se cm
comentário de um editorial doJornaldo Brasil, ressaltar o problcmti
da Oscalizaçilo e assinalar as dinculdadcs que se tem no conheci·
menta dÓs preços das obras públicas.
·
Primeiro, Sr. Presidente, as obras públicas silo feitas através de
editais divulgados pela lmprcnsa.AI~m do edital completo, detalha·
do c feita a divulgação através dos jornais oOciais, há um anúncio,
cm resumo, na grande Imprensa, para que todos os empresários, ia·
dos os interessados tomem conhecimento c se habilitem à concorri:n'·
cia que o Governo,faz dessas obras. Essa ~ uma questão que tem
aspectos complexos, efetivamente, diflceis. Estamos verificando,
pur exemplo, que o Governo de Silo Paulo, recentemente, dcsl&nou
um grupo de trabalho para cstuda,r'c aprimorar a lcgislaçilo cm torno
da concorrência pública, face às argUições sobre procedimentos duvi·
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obras p~blicas. O·importantc é que sempre que a Administração tem
conhecimento de procedimentos que afligem a seriedade de concor·
rênciàs, adota medidas corretivas. ,
. . .
.. O Governo está portanto aberto a rcccbcr.as sagéstõcs visando
ao aperfeiçoamento desses mecanismos. Até.agora, tudo' quanto. a
Administração. P~blica, cm matéria de rcgulamcntaçi!o. p6dc con·
quistar, foi transformado cm normas que são seguidas pelo Governo.
Quanto à questão da participação do Congresso no processo de
fiscÍdizaçi!o dos atos do Governo, precisamos declarar. que a matéria
não está sendo. colocada cm verdadeira posição c exige seja explicita·
da. Existe na Constituição, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o art. 45,
que estabelece que a lei regulará o processo de fiscalização pela Câ·
mara dos DcpÚtados'c pelo .Senado :~cdcrSJ, dos atos.do.Podcr,Exe·
cutivo,.inclusivc os dà Administração indircta. , · '. ': · . ·
·
. Esse .preceito. vem .da:Constituição, de. ,1946,, através ·de. urna
emenda constitucional, .oferecida. já à: época. do: Governo Castello
Branco, se não me falha a memória.' . . .. "·· .. . . . .
, . Acontece que, até· hoje,· ni!o. se conseguiu elaborar a regula~
mcntação desse artigo,: pela complexidade que clc ..ofcrecc; .é· como
que um artigo, de .natureza: doutrinária, Entendo que o Congresso
exercita a sua funçilo•fiscalizadora na base do que asp1ra, de modo
geral o art;.45, que reclama uma lei rcgulaqora. O Congresso ~xcrce
também a açilo'cspccífica de fiscalização através' das disposiÇões que

O Sr; Nelson Carneiro (MDB- RJ).:... Pcr!llitc V. Ex• u~. ~par·
te?

O SR. JOSe LINDOSO (ARENA;_; AM)..:.. O~ço V. Ex•

O Sr. Nelson Carneiro (MDB.,.. RJ)- V•. Ex• refere-se. à cxis
têncla desses dois dispositivos •constitucionais. Realmente, o Co.n~
gresso .Nacional :perdeu . umà excelente .. oportunidade de, .rc·
gulamcntar o art; 45, quando 'uma.Comissi!o Especial, nomeada pelo
então. Presidente Pctrónio .Portclla, da qual, tive a honra de pertencer,
'estudou·.o problema da fiscalização financeira. Lembro-me de que
faziam parte dessa Comissãó, entre outros, não sei se V • .Ex• a intc;
grava, os Senadores Magalhães ~into,;Danicl Kricgcr,.Accioly.Fi·
lho. E aí se travou um grande debate sobre se se devia regulamentar,
iui'mesmo tempo;' os '!lois âisJ,ositivos . integrava cu essa cimilssão,
como . Lide r' daqu~la. modesta ' Bancada de ' sete Scnaito'rés ·.. dá
OpÓsiÇão c fui voto vencido; naquela oportunidade, porque entendia
que esse dispositivo que ,figura n'a Constituição de 67 'por iniciativa
do Senador Jósaphat Marinho:.:._ ele 'nilo vinha 'de 46 ....:., csic'éliiposi·
tivo 'que: foi 'ampliado na Con'sdtuição.' de 69, deveria. ter sido rcgu·
lamcntàdo naquela op'ortunidádc. Enténdcu-sc que niló .ciá p~sslvel
rcguhimentá-lonaq'uclc' ensejo, bâstandô'a rcgulaméniaçilo ·dos' arti~
gos 69 'c 70 cm diante,' deixando-se para,. regulamentar, posteriormen·
te, o art.45. Ora; Sr. Scnador,:silo passado's 4 imos; i:ssa rcgula'mcn·
tação pcdida,.pclo Movimento· Democrático r Brasileiro, em·:voto
separado, não só. nessa Comissão Especial, mas também'quiíndo o
co·mandanJ··a açào'dc fiScalii:ação·'externa c interna; ·conforme o·dis~
projeto chegou ao.cxamc daC.omissilo 'de. Constituição.• Justiça, de
pOsú) 'no Rrt. ·70~·da _viSen~c Co~stituiç_ão. .
' .
·' · :.:
quc'foi Relator n'osso eminente colcgáJosê Augusto; também foi
' Vejamos;· Sr; Presidente; i:omó está exposta a matéria na Consvoto vencido. Nessas oportunidadcs,.Jutamos pela rcgÚJamcntaçi!o
tituição c qual a. atuação do Corigrcsso/inclúsivc da nossa Bancada, do art. 45 que, entretanto, nilo'sc fcz.·Agora·o nobre Senador'Mauro
sobre o assuntô. '
.. ' '
'
'.
·.: '
' '
'
Bcncvidcs volta 11 carga; com· um projeto visando a regulamentar esse
Diz a Constituição: •·
'·
dispositivo. Acredito que isso é indispensável, inclusive; ao próprio
· "Seçii~vn·.:.:. Ôà Fl;c,.llzaçio Financeira e O~çàmenti~ia
Governo, ·ao próprio·Exccutivo;•quc encontraria uma colaboração
eticicntcdo·Podcr.Lcgislátivo; se o Poder Legislativo cstivcssc•instru"
Art. 70 .. A fiscalização financeira c orçamcntária.da
mentalizado para dar· essa· colaboração:· t: essa instrumentalização
União· será' exercida pelo· Congresso Nacional mediante
que o Senador Amara!Pcixoto ·acaba de pedir à Presidência: que se
· . controle rr.ícrno c pelos sistemas de controle interno do Podê: às Comissões de Orçamento c de Finanças os elementos indispender Executivo, instituldos por lei, · .
s(lveis,
materiais, para que ela possa realizar essa fiscalização •. Estóu
§: l• O controle externo do Congresso Nacional má ·
exercido com o auxilio do. Tribunal' de Contas da União c certo de que os ilustres mcmbros.da Aliança· Rcnovadora:Nacional
se somarão. aos do Movimento Democrático •Brasileiro,: para:· no
compreenderá. a apreciação das·contás do ·Presidente da
Rep~blica; o· ilescnipcnho das-funções de auditoria finan-· · mais breve espaço dc:tcnipo; tornar realidade a regulamentação do
art. 45 da 'Constituição; que é·o grande instrumento-que ficou rcser·
ceira e orçamcntáiia, bem. como o julgamento das contas
.'' dós adntinistradorcs c demais. responsáveis por bens c va~· vado .. ao Poder ,Legislativo para.colaborar .. na .obra do ..J>oder
Executivo. Muito obrigado à v. Ex• c peÇo dcsculpas'pcla'éxtcnsilo
!ores p~blicos..
•." ·
do.upart~..
.., :">"·--~.. :.,. ; ,:.., . , ~~ .·~
· · '
' § 2• O Tribunal de Contas da União dará parecer pré~
vio,.em scsscnta•dias, sobre as'contas que o Presidente da·,
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM)- Recolho .o apar·
Rcp~blica.'prcstar anualmente; ni!o sendo· estas enviadas
te de V. Ex• que, aliâs, antecipou uma parte da minha informação à
dentro do prazo, o fato será comun.icado ao Congresso NaCasá; que é, cxatamcnt~; o aspcctéfhist6rico das providênciÍis que o
cional;· para os firis de ·direito, devendo aqÜclc Tribunal,
Senado adotou com relação à regulamentação dó artigo 70, que foi
cm·. qualquer . caso, ·apresentar minucioso relatório do
aquilo que a'Comissãó; intcgrâda pelos elementos qúe V. Ex•. citou c
exercício financeiro encerrado. '' '': .
'.
mais, ainda; pelo Senádor Wilson GonÇalves, aqui presente, 'quci na.
§ 3• A auditoria financeira c orçamentária será' exerciCoínissão de Coristituiçilo'c Justiça, discutiu juntamente'com· oÜtrór
. da'sobré as contlls das unidades administrativas dos três
eminentes' Scnadórcs a· ·màtéiia. V; Ex•, ·efctiva'mcóic, · foi voto
Poderes dà União, que, para esse fim, deverão remeter vencido através de recusá de substitutiv~ de sua lavra, chegando-se~
demonstrações contâbcis ao Tribunal de Contas da União,
no cntan'to, através dos estudos dessa Comissão; à lei que; hoje, rcgua que cabcrâ realizar as inspéçõcs necessárias.
lumentu a· fiscalização'· por' parte do Congresso, das contas da ad·
§ 4• O julgamento da regularidade· das contas dos
ministração p~blica di reta ou indircta·. t: preciso, portanto,' deixar
administradores •c demais responsáveis será baseado cm
claro que o Presidente da.'Répdblica teve o maiór interesse eni que
levantamentos · contábcis,- ccrtificàdos de auditoria c
essa lei fosse promulgada cque, é:fctivamcntc, se adotasscm os medi·
pronunciamento· das· autoridades administrativas, sem
rlus necessárias para a sua cfctivação.
.
' ' '
prcjulzo das inspcçõcs mencionadas no parágrafo anterior.
A. grande dificuldade está na rcguhimcntação·do''art.4S, que' é,
§ 5• As normas de fiscalização financeira c orçamentá·
como jâ referi, um preceito de aspecto geral, Eu, por exemplo; cntcn·
riu estabelecidas nesta scção aplicar·sc-ão às autarquias."
do- jâ estive estudando o. Projeto do nobre Senador Mauro Bcncvi'
des - que 1: um preceito nórtcadordà ação do Congresso c a fis·
A informação que cu desejava dar ao· Plenário é sobre a posição,
cm especial, do Senado c; solidariamente, do Congresso Nacional, callzação que ali 1: referida não 1: a fiscalização financeira ou or·
camcntâria, mas a fiscalizaçno de todas as atividadcs do Governo c
pois a Câmara dos Deputados é vigilante nessa matl:ria, rela·
que se faz utrav~s dos estudos, nas Comissões t~cnicas, das Inquiri·
tivumcntc 11 regulamentação deste art, 70, c 11 posição c Interesse do
ções nus comissões de sindicdncia, atrav~s dos debates de' plenário,
Governo pura.quc se fizesse essa regulamentação.
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-224através dos pedidos de informações. Tudo isso é uma rede de açilo fis· permita-me. V. Ex• me estender, acho que, advogando, pedindo a
calizadora, de innuência do Congresso no processo administrativo, rcgulamcntaçi!o desse dispositivo, estou prestando um grande
abrangendo o,univcrso da vida nacional.
•
.
serviço ao Governo da Rcpdblica. ·
E~ctivnni~ntc, no Es~ado Moderno, os C~ngrcssos tê?J que
0 Sr. Ruy Santos (ARENA _. BA) _ Permita-me V. Ex•,
ussum1r a pos1çilo de fiscnh~nçilo, porque se a técmca c o planeJamcn· Senador José: Lindoso, que responda ao eminente: Senador Amaral
to ocuparem. uma larga fa1xa, arredando deles, em grande parte ~ Peixoto já que 0 seu aparte foi a mim dirigido ses,undo ele declarou.
iniciativa das leis por causa dos imperativos de natureza técnica c de ..
. .'
.
·. ..
·· '.. .
· .:· ·
plunejumcnto, cube aos Congrcssos,.o que vale dizer, singularizando, ·"' O SR. JOSI!: LINDOSO (ARENA- AM)- Pois ni!o.
cabe a nós do· Congresso brasileiro ·uma posição de fiscalização,
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) ;.... O Importante não é,
Nilo negar, portúnto,· a posição do Congresso e a posição de recepti· como disse o Senador Amaral Peixoto, que representantes da Comis·
vidadcc de responsabilidade do Governo' cm torno deste assunto, é: 0 sllo de Fiscalização Financeira'da Câmara tenham conversado é:om
nossa missão esclurccedora.neste instanJe;· ' .
·
·
s. Ex•; é preciso, como diz 0 ·tabaréu; botar' 0 preto no branco,
Absolutamente não ac.dtàmos o posicionamento que o Jornal chegar a um· entendimento, formular· uma· proposição para ·ser
do Brasil fez cin torno da matéria c que foi objcto da leitura do nobre debatida; Acho que o •importante era a Comissão do Senado ·e n
Senador Amaral' Peixoto.' O Governo estA atcrito, no excrcfcio de Comissão da Câmara constitufrcm pequenas subcomissões, qune
suancsponsabilidades na Administração, O Congresso exerce essa entenderiam para ·a claboraçio de um projeto dessa natureza: O.pro·
fiscalizaçio externa· na incumbência que a lei confere ao Tribunal de blcma não é fácil; porque o· desaparelhamento do'Poder Legislativo
Contas da União que, como órgão auxiliar do PodcrLcgislntivo está para a fiscalização· ampla, é absoluta. Estamos inteiramente dcsa·
vigilante cm torno desses processos todos. A fiscalização, é feita com parclhados para fazer essa fiscalização c o aparelhar não é fácil, seria
tranqUilidade c responsabilidade, todos disso somos testcmúnhas. A quase a constituição, dentro do' Congresso;· de um Tribunal de
fiscalizaÇão se exerce, portanto, sem escândalos, no desejo· de, ser; Contas. Era essa a explicação que queria dar ao nobre Senador
vindo à Adíninistrnçilo, servir ao.Brasil.
Amaral Peixoto.
·
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. JOSI!: LfNDOSO (A.RENA _: AM) .;... Ouço V, Ex•,
Senador Ruy Santos:
·
·
O Sr. Ruy.Santos (ARENA- BA)- Queria apenas lembrar à
Casa, o que foi dito, hã poucos dias, pelo nobre Lfdcr Petrónio Por·
tclla; S. Ex• acha que o Senado deve cogitar· da regulamentação,
também, do .art. 45. Agora, a exemplo do que foi feito na regula·
mcntação de 1970, o pensamento de S, Ex• é que deve-se estabelecer
um consenso entre as duas Casas, entendimento entre as duas Casas,
para um critério de fiscalização no que toca ao art. 45, c, a
Liderança, através do Senador Petrónio. Portclla,,comprometeu·sc
atê a aprofundar-se nesse sentido, achando que o trabalho do nobre
Senador Mauro Bcnevidcs é um passo inicial para o estudo c a sis·
tcmatização da matéria. Queria apenas refazer, na hora cm que se
volta ao debate, o pensamento expresso pelo Llder Petrónio Portella,.
numa das sessões passadas, do Senado.
·
O Sr. Amarai"Pelxoto (MDB- RJ)'- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. JOSI!: LINDOSO (ARENA - AM)- Honro-me com
o aparte de V. ·Ex•
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ)- AliAs o meu aparte seria
mais no Senador Ruy Santos do que a V, Ex• Queria lembrar ao ilus·
trc Senador Ruy Santos, qúc esse entendimento jA foi feito, que o
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara, foi
recebido por nós, na Comissio de Finanças do Senado, c lá con ver·
samos largamente a esse respeito. Mas veja V. Ex• a minha situação
de Presidente da Comissão de Finanças, neste momento; ainda hoje
recebi do Tribunal de Contas da União, uma série de processos sobre
a aplicação de multas a funcionários pilblicos, Nilo distribuo mais
esses processos porque não há o que fazer com eles; ni!o estamos apa·
rclhados, nilo temos lei c não temos o pessoal. Todos os pronuncia·
mcntos que vinham dos relatores eram no sentido de que se aguar·
dnssc a lei. Agora, então, estou mantendo esses processos sobre a
minha mesa, aguardando a lei para poder cumprir a minha obriga·
ção. Ainda mais, Senador,- vai me permitir V. Ex• que seja franco:
se há, realmente, impossibilidade de se regulamentar o dispositivo
constitucional, que se apresente uma emenda suprimindo-o. Eu
assinarei com V. Ex• essa emenda. Mas, o que não é posslvcl, é que
permaneça na Constituição esse dispositivo, essa obrigação que é a
nós atribuída sem que possamos cumpri·la. Então, n rcsponsn·
bilidade cai também sobre o Congresso Nacional. ARora mesmo,

O SR. JOSI!: ÚNDOSO (ARENA:.... AM)- Acolho as infor· ,
mações· oferecidas c os subsfdios dados ao debate pelos nobres •
Senadores Amaral Peixoto c Ruy· Santos. Quero, recapitulando,
dizer a V. Ex•s .o seguinte: com relação ao art. 70, - que é exata·
mente aquele cjúc gera processos que estão, no moincnto,nà Comis·
silo presidida pelo Sr. Senador Amaral Peixoto - jA foi aprovada a
lei necessária para que a referida Comissão execute. suas tarefas.
Outro dia conversava com ·o eminente Scnàdor pelo Estado ·do
Ceará, Mauro Bcnevides, sobre a necessidade ·daquela Comissilo
dispor de elementos humanos, de .. pessoal técnico para dar a
conseqUência aos: preceitos da lei que já foi votada c, dar
conseqUência. à açi!o da comissão de fiscalização do.Scnado. Pois
bem, pensava ele cm propor emenda ao Regimento, para poder me·
lhor se articular com o Tribunal de Contas. Fazendo essa coiocação1
é preciso quc.se,assinnle que a Repilblica mantém o·Tribunal de
Contas como um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ele é o Orgão
que executa as tarefas técnicas. de fiscalização n cargo. do Poder
Legislativo •. Se o. relacionamento, se a vinculação não se faz de um
modo. substancial é preciso que trabalhemos, para· melhorar essa
vinculação, para que essa nrticulaÇllo seja mais cfetiva c para que se
não distancie a imagem da açilo fiscalizadora do Tribunal.de Contas
da imagem da açilo fiscalizadora d.o Congresso Nacional, em nome
do qual ele age, de acordo com a Constituição da Repdblica.
O Sr. Mauro Benevld" IMDB - CE)...:. Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. JOSI!: LINDOSO. (ARENA - AM) - Ouço com
prazer V. E~•
O Sr. Mauro Benevldes (MDB -CE) -Nobre Senador José
Lindoso, realmente, é com o maior prazer que dialogo com V. Ex•
neste instante, quando, na tribuna, procura debater um assunto que
nos illtimos dias tem obtido extraordinária notoriedade pelos dcba·
tes nesta Casa c pela conseqUente repercussão nos órgãos da grande
imprensa brasileira. Em torno desse problema, V. Ex• c cu, temos
mantido sucessivos coniatos, porque sempre reconheci cm V. Ex•
um estudioso dessas matérias de natureza constitucional. Como tan·
to n fiscalização financeira orçamentária' como o processo de con·
trole dos atos do Poder Executivo e.da . administração indireta sna,
realmente, matéria de natureza constitucional, tenho procurado,
sempre, nessa aproximação com V. Ex•, buscar como integrantes
que somos desta Casa,. aquelas dirctrlzcs que possam significar, pela
utilização de tais dispositivos, uma maior valorização do trabalho
parlamentlir. Reconhecendo assim o esforço de V, Ex•, para que se
encontre, r~nlmentc, o melhor caminho n ser indicado por esta Casa,
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to n9 40, sinto-me; tamb~m. no dever de testemunhar o esforço da
nossa· Comissão de' FinanÇas, pr.csidlda; exemplarmente, pelo Sena·
dor Amaral Pcbioto, no sentido de serem observadas aquelas' prer·
rogativas a ela conferidas pclaLci n9 6.223 de 14 de julho de 1975. E·
recordo;· neste instante, que,,cm out.ubro do ano passado, fiz pronun·
ciamcnto. da.'tribuna do Senado, contando, inclusive, com o honroso
aparte 'de V. Ex•, quando defendi um melhor aparelhamento do
Congrcsso:Nacional para·'cumprir esses encargos de fiscalização
financeira c orçamcntâria. Inclusive, dei a conhecer oficialmente à
Casa, às concluslles a que chegou uma Subcomissão daquela Comis·
silo de Finanças, que propunha uma· série de providencias às Mesas
do Senadó cda Câmara, uma das quais a instituição de uma audi·
toria que 'permitisse o· cumprimento de todas aquelas normas
constantes da Lci·n9 6,223. ·Em março deste ano·~ quc·fiz novo
pronunciamento cm torno.da sistcmâtica de fiscalizaçi!Ó c controle, c
aproveitei o ensejo para apresentar esse projeto; que ·recebeu o n9 40,
c que tramita, .realmente;: na Comissão de 'Constituição'. c Justiça,
tendo sidodi~tribuldo a V; Ex• Na llltima terça-feira, quando aqui·
. 'se discutiu· o requerimento de urgencia· para aquela· proposição, as
Lideranças;•por um compromisso p6blico que assumiram:rcciproca·
mente, ·asseri taram quccsta Càsa deveria comandar, juntamente .com
a Câmara dos 'Deputados, um·a açi!o cfctiva p'ara se viabilizar. de
foto, essa norma referente ao art. 45'daConstituiçi!o, Portanto, acre·
dito que V,· Ex•; com a sua .lucidez; com a sua clarivideni:ia, com o
seu csplrito p6blii:o •.• sobretudo, com ·a sua responsabilidade de
Relator da proposição na Comissão de Constituição c'Jüstiça; havc·
rá de encontrar aq uclc caminho que possa trazer ao Senado c a·o
Congresso, de urri niodo gcral;.aquilo que realmente si: pretende: o
cumprimento cxato de uma notável prerrogativa inserida na Consti·
tuiçilo, que para ter eficácia aguarda a suo disciplinação por diploma
ordinário.
·
"
'o SR. JoseLÍNDOSO (ARENA- AM)- Agradeço o apar·
tcdcV, Ex•
·
Sr,' Presidente,: cuido de concluir as ·obsc..;açllcs q~c,. no cxcr;
cicio da Liderança.-me cumpria fazer~ Casa. Edcfinindo, dou o meu
entcndtmcnto: o art, :45 estabelece um processo de liscalizaçi!o não
vinculado ao problema financeiro ou orçamcnt4rio; ~. um processo
de fiscalização gcrol,,quc'compctc ao Poder Legislativo. O.proccsso
de fiscoliznçilo. financeira c orçamcntâria cstâ inscrito no art, 70 da
Constituição,
.Nilo devemos fazer, portanto, o confusã~ entre os dois prccci·
tos, um complexo c diflcil de ser regulamentado c o outro já plena·
mente regulamentàdo, Entendo mesm·o que essa fiscalização geral já
se foz através dos próprias prerrogativas do Congresso, no uso das
Comissões de Inquérito; através das criticas no Plenário; atrav~s de
todà a áçilo parlamentar que se desenvolve numa Casa dc.Congrcsso
como disse no início; já sc·faz portanto essa fiscalização, podendo,
no entanto, ser sistematizada na. busca de atendimento do. art, 45.'
Esta situação é intciràmcntc diferente daquela que csiá preceituada
no.ort. 70, tanto que C) art. 70 fala cm fiscalização financeira c orça·
mcntâria •. O Congresso já deu· à. Niiçilo a lei relativamente a este
aspecto, Cumpre, inteiramente, caminharmos, com .as ·dificuldades
que silo notórias, paro nos aparelharmos, como Poder,. no descm·
penha .das tarefas de fiscalização. O Governo olha com ·a maior
simpatia, c na rcgulomcntaçilo do art. 70, na minha funçilo de Vicc·
Lfd~r c de Relator da matéria, no porte final da sua discussão, teste·
munhci o interesse da Presidência da Rcp6bllca cm torno' deste as·
sunto. Se há olgu~m. neste Pais que está interessado, tanto· quanto
nós, cm que as coisas corram corrctamentc, que a fiscali:ioçilo se faço
com responsabilidade-~ preciso que se assinale-~ o Senhor Prcsi·
dente da Rep~blica, no exercício das suas altas funçllcs de Primeiro
Mandatário do Noçilo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.)

. COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: '
Altcvír Leal,;, Jàs~ Ouiomard ;,.·José Esteves..,;, Fausio Cást-'
lo-Branco -Virgflio Távora·....: Jcss~ Freire- Domíi:iô. Gondim'.:..::
Ruy Carneiro - Arnon d~ Mcllo - Luíz Cavalcante - Gilvnn
Rocha- Eurico'Rczcndc - Joilo Calmon ...:. Danton Jobiin.·-·
Gustavo Caparicma - Orestes Qu~rcia ;_ Bcn.cdito Ferreira :...
Otoir Bcckcr- Daniel Kricger,;, Tarso'Uutra. · · · ' ... :· ·· · .·
;_ ;-, ••
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·.o SR •. PRESIDENTE (Magalhil.cs.Pinto)- Sobre a mesa, expediente que scrã lido pelo, Sr. l9.Sccrctário.
.. .
.
~ lido

oseguinte
Ofícion•09lj76

.·. Brasnia, IOdcagostodc.l976,
A Sua Excelência o Senhor Senador Magalhães Pinto
Digníssimo Presidente do Congresso Nacional
Senhor Presidente:·.. ·
Tenho a honra de comunicar .a .Vossa Excelência. que, cm
substituição ao. Deputado .Magnus · Guimarães, participarei da
Comissão Mista incumbida do estudo c parecer sobre á Proposta de
Emenda.à Constituição n9 20 (CN1 que ... modifica a rcdaçilo; do. artigo I 5, § I9, da Constituição Federal". ·
·.
·.
. ·. ·
Aproveito a oportunidadc.para renovar a Vossa Excelência pro;
testas de estima cconsideração,,;, Laerte VIeira, Lfdcr do,MDB.
1

O SR. PRESIDENTE. (Magalhães Pinto) ,.:... · Scrã fciiá a
substituição solicitada.. .
.
.
. ··
Está encerrado o pcriodo destinado ao Expediente,
Passa-se à
·
··
·
·· ·

. ·ORDEM DO DIA .·
.'Item I:
Votaçilo, cm turno único, do Requerimento n9 331, de
1976,.do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando o
transcrição,· nos Anais do· Senado ·Federal, do ·.artigo
intitulado "Magalhães", do Jornalista Oyama Teles,. publi·
cado no Jornal Ultima Hora, de 18 de julho de 1976;
' Em votação o· requerimento.
. Os Srs. Senadores .que o aprovam· cjuciram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado, ·
Será feita a transcrição solicitada. ·

Foi pela liberdade democrática que ele desencadeou a Revolucio
No dia primeiro de março de 1964,ao me dcfr~ntor com o
Governador. Magalhães Pinto - o que fazia habitualmente por dever de oficio- indaguei-lhe como via a,situaçilo do País naquéies
instantes· conturbados da vida nacional, O Chefe do Executivo mi·
nciro foi .de uma franqueza trans!Ocida: "Topo tudo, cxccto quc·se
conduza·esta Naçilo para ojogo.comunista", Trinta dias depois,
ainda por obrigaçilo profissional, fui cobrir. agitada rcuniilo ·.no
Clube Naval, onde foi barrada a presença de jornalistas, A porto c
do ludo de fora aguardávamos todos. o desfecho da assembléia
quando percebo, corp ar transtornado, descendo os escadas do
Clube, o Almirante Augusto do Amaral Peixoto, E antes que me
respondesse uo cumprimento, pude sentir seu estado de espírito pois
vinha ele pensando alto: "Será .possível que ni!o aparece ningu~m.

-226neste Pais, que reaja no descalabro desse Governo?!". Era a per· nas a fim dc.urticular a conspiração que já cn!Uo sctornara irrepri·
plcxidadc c a angústia que dominavam não só os sctorcs militares da· ,ml~cl. E foi graças à sua intcrvcnçilo dircta,. num tcl,c,foncma cjuc
quclcs agitados dias, mas também de. todos nqu~Jcs que viam o Pais hoje faz part~ du história, que o principal Comandante da Tropa. de
murchando inexoravelmente. para a,borda do dcsliladciro. Mal sabia apoio a )ango,, o ·Ccl. Raymundo, d~cidira junta{ suas urmas, às
. · .
o Almirante Augusto do Amaral Peixoto que naquele momento, a armas intimoratas que desciam a Serra duMumiquetru.
Essa decisão; como rcgistru a própria· .crónica dos aconteci· ·
SOO quilómetros dali, uni ,homem afâvcl, di: fala maÍ1Sa c lndolc
conciliatória, 'tinha virado bicho: Mngalhilcs Pinto, dono de um mcntos; selo'u cnr.definitivo u.sortcdo' Govcrno.,Goulart, o qual,
património que vale por um Império, dcrnum bcrro:no planalto que antes do anoitecer do dtn I~ de abril, tomava o aviilo ·presidencial
prim~i'ro com destino a J>ortoAiegre c .oe llt, pu'ra As~unçilo, nO.·~a· :
'ecoara até às nuvens, um basta ao caos 'c à anarquia. E enquanto a raguui.'
·
·· " · · · · ' · · :: ' · ·
·
· ... · ·
Naçilo inteira adormecia,. naquele 30' de. março; na expectativa de
' .,
•, :·.•'
o ComeÇO'~ . :, ·
. .
graves acontecimentos, Magnlhilcs,. no. lado do Ccl. da PM:José
Geraldo, c dos Generais Mourão· Filho c·Luiz Guedes, tomavam as
·No sou,livro,Tinha de Ser Minas, o General (recentemente fale·
providencias finais que trariam as tropas mineiras a se acantonarem cido) Luiz Guedes contou, exuustivamenti:,_a prcparaçno·du rebelião
Armada que. haveria de levar o .Governo Goulnrt à.dcrrocada: ,Mas
no Marncanil.
·
,. ·
·
.
Era a vitória incruenta· de uma.: Revolução, que já fez doze anos,_ até hoje pouco se tem cscrito_.sobre-os fatores ,poltticos que deram
e que foi desencadeada, segundo. as•palavras de scu.próprio Chefe •· lastro à RevoluçiiÓ. Tudo começou a partir da posse do próprio João
Civil, pura "garantir as.Jibcriladcs civis c a. estabilidade do'rcgime Goulart, entiio.Viéc,Prcsidentc, na Presidência da 'Répública, .cm vi r;
democrático", Magalhães Pinto continua pensando hoje como cm 31 tu de da renúncia até hoje inexplicada do Presidente Jânio Quadros.
Jnexplicada, 'no sentido ·de, que .não ,chegou a convencer ningui:m,
ilc março de I964.
·· ·
··
Esta semana, ao visitar BeloHorizontc, cm viagem de inspcçilo recente dcpoiménto do ·próP.rio rcnunciantc,.:numa Revista· que se·
às Forças aquarteladas cm Minas, o Ministro do Exército, General edita neste Estado, Contestado por militares e·por grande. grupo de
políticos, João Goulart,-quc se encontrava cm· viagem de ex.cursão à
Silvio Frota, evoca:
:...."Foi de Minás que recebemos o alento de 64.c os caudais que Ásia, teve de.se éónformar com a implantação, do Parlamentarismo,
avassalaram a tentativa de comunizàçilo do Pais":
· única condiçiio de asccnâer ao Poder. A atÜaçilo do sr: Magalhães
Pirito, primeiro para cónvenccr Jiinío a rctirár.a rcnúnciá e,d.epois,
Efctivamentc, foi para salvar a democracia brasileira que Minas para levar ao cargo de Primeiro Ministro alguém que mereces;, a
Gerais, sob o comando c a Inspiração de Mag'aihãcs Pinto, coad· confian.çii do Congresso c dos. Militares, só mais tarde será conhe~
juvúdo por um grupo de id~alistas, que as Forças do Exército, cida. Mas foi ele, que àJguns dias após à investiduradcJitngci, réuniasomadas à Policia Militar de Minas, sob a liderança de José Geraldo sc com outros Governadores e subscrevia manifesto que tinhà o· sende Oliveira decidiram intervir no processo pol!tico brasileiro, para tido de uma advertência.
·
, ,' · . .·.. .. ·
interromper a aveniura do Governo do Sr. João Goulart. ·
A vi;ó;ia no plebiscito, que devolvia a Jang~ Goulart; a plcni~
Hoje, como.ontcm, o Sr. Magalhães Pinto·cstâ convencido de · tude dos poderes presidenciais, ao:que se supõe; subia-lhe à cabeÇa;
que se o resultado de sua decisão tivesse sido outro, certamente a O comando da vida nacional, a partir de então, ia aos poucos fugir
esta hora só lhe. restava a memória no seio .da sua famflia, esta do-lhe das· mãos. Leonel Brizzola, .antigo: Govi:rnador''do ·f '"
mesma famflia que ele construiu, ao lado de D. Bercnicc, pelos Grande do Sul c cunhado de Jango, assumia virtualmente a JidcrÍhlça
padrões da dignidade mineira.. . .
·· ·
politica do País, acolitado por um grupo de peleaos que se reunia sob
. .' . .
.· ,
Magalhães Pinto. evita, muito de propósito, aludir aos episódios comando sindical único- o da CGT.
que o levaram, na jornada êpica de 31 de Março, a dcliagar.n Revolu. Dcllngrou-sc, por aí•. a campanha .das Reformas de Base,· as
ção contra o desmando c o caos. No seu modo de entender, o q~uis, segundá ojargii~ da épo~a, deveriam. ser feitas."n? peito c na
.assunto. deve ficar com os intérpretes da História. A este sim cumpre, · marra'', Data dessepcrtodo muts umacnfáttca udvertencta de Mugaalém da anâlisc, o juizo de um acontecimento sobre cujas legitimas Jhues Pinto:
·
· · ·
razões deixou cstcriotipado no manifesto que, naquele dia, do PalA·
. Fim da paciência
cio da Aclamação, ele dirigira à Nação brasileira c que hoje se iguala
-"Urge a necessidade de afirmar-sé a autoridade do Poder Púa um do.cumcnto histórico:
·
blico", Isso significava que a paciência do Governador de Minas Gc-·
-"Ante o malogro dos que, ao nosso tado, vinham proclaman- rais se aproximava do fim. E, com· isso, sepultava clên polftica conci'
do a necessidade de reformas fundamentais, dentro da·cstrutura do Jiatória que colocuru cm jogo desde 1l posse de Jango.
'·
regime democrático, as Forças sediadas cm Minas Gerais, responsá·Quando o Governo do Sr. João Góulurt completava o seu
veis pela segurança das instituições federais no que mais lhes importa primeiro aniversário. Magalhães Pinto jà não' guardava qualquer lie importa ao Pals, isto é, a fidelidade aos principias da hierarquia, nha de conveniência. Seus pronunciamentos passaram ·a ser vigogarantidores da normalidade institucional c da paz pública, consi- rosos, dcclurnndo na ausência' do Governo".
·
deram de sou dever entrar cm acilo. a fim de assegurar a legalidade
Em um desses, dcclaruvu, 'com todas'as letras:
ameaçada pelo próprio Presidente da RcpOblica."
-·"Um País de iguais 'scntiment.os'_Í:risti\os" - referia-se· a
Confronto que niló houve
Cuba- "vive hoje sob a prepotência de uma ditadura comunista. A
No mesmo dia, na regino de Trôs Rios, deveria ocorrer o hora é diflcil. Mas estamos certos de que o nosso povo, especialmen~onfronto entre as Forças Comandadas pelo General Morais Âncote Ós poderes constituídos,.saberilo evitar que o Brasil mergulhe cm
ra. que sustentavam Joilo Goulart, e us que desciam sob o Comundo
doutrinas e credos exóticos." E nuni grito que iria repetir depois:
dos Generais António Carlos Muricf, Mourão Filho c Carlos Luiz
....; "Minas, pelo seu passado,' sempre será umu cidadela do civisOuedes. A préscnça entre os Comandantes Militares, do General
mo edo bem.dn Pátria" •..
Muricl - soube-se depois - deveu-se à iniciativa do General
Quando Joiio Goulurt, num gesto de hostilidade, decidiu decrc·
-Humberto de Alencar Custeio Branco, o rebchtdo Chefe do Estado
tnr
u
intervcnçilo federal na CompunhiÜ Telefãnicu de Minas, MuMnior do Exi:rcito, c que viria a se converter, com 'o apoio do pr6·
galhiles voltou a reagir. E fê-lo .duplamente: com um protesto
prio Governador Mugulhiics Pinto, no primeiro Presidente do Govcr·
judicial, c numa outra declaração enfática:
no Rcvolucionàrio. Com u udesilo das tropas que upoiavam o Go·
"Divirjo do Governo J7edcral."
'l'erno no foco de rebeliilo que nusceu em Minas, hoje a Naçilo nl\o
O cerco económico do João Goulart começou, cntilo, a envolver
te)l1 u lumentar u perda de vidas e a torrente de sangue. Convêm res·
snltnr, contudo, u contribuiçilo dudu pelo Marechal Odylio Denys o Oovcrnudor c o Estado de Minas cm seus interesses legitimas.
CJUC, naqueles dius de apreensilo, se deslqcara puru o caruçilo de Mi·
Mugulhücs convoca uma reunião de Governadores- o Encontro de
'.
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-227Araxá. Ali, ele proclamou a ncccssidad~ de o Pais '.'sair do impasse",
Era a hora de decisões que nilo podiam ser mnis.adiàdas,
·
"Desencadeou-se, no Pais, um processo de ilegalidade." ·

Fo.imaisincisivo:uindu: . . :·
.~: .
.i
"Minas está preparada parn atuar em defesa da ordem e da
legalidade/:. Desde .então. seus .. pronuncia'mcntós .continuaram tão
contundentes. quanto :numcrosos.,.Jil niio .·via qualquer ,linha. de
conveniência, c bradava: _. _. . ·
. "O.Brasil repele c reJ,cliriÍ qualqucr:tcntatl~a de sub~crsuo do rc·.
gimedc liberdade.'.'.: ... , ,
, ... · .... ,, _ .· '· , ..... ,. _:
. . .
.. De outra feita, o,interpelci sobre a gravidade da conjuntura. Ele
r~spond~u:-; :.,.. :.... ..>: .·. < _.,.:. ooc,
'-A· vocação democrática de'- Minas só cm'casos extremos tale·
ra regimes de exccçào,·ou restritivas dn libcrdàde.· Se tentarem escra·
vizar.o 'Brasil, meus homens selevanturiio. ·.••.·::
Mostrando sua capacidade de luta, Mugalhües Pinto volta a se·
reunir .com outros:Governadores de Estado, E .quatorze deles .aca·
bum. subscrevendo Maniresto que funcionou como• . verdadeira
mobilizaçiio. geral .. Nele. :se· exigia o respeito. à: Constituição e às
instituições democráticas .. Com isso, Magalhães. Pinto unificava a
reaçuo política do Brasil.:····
A situação vai ficando mais diflcil ainda.
':_·· ·'' · .. ·, Com'o R~sárlo na Mão-
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_ Votuçilo, em turno único, do Requerhricnto n•.i32,-dc
1976; do Senhor Senador Vasconcclos.Torres, solicitando
u trunscriçilo; nos -Anais do Senudo Federal, do ·artigo
intitulado "Petrõnio:', do JornalistaOyama Tcllcs, publica·
· du no Jornul Ultima Hora;de-1• de agosto de 1976.

1 :.--·:-'

.._.A Marcha com Deus,.pela._Liberdade, toma conta.das.ruas do
Ri_o. Eram as mulheres que. se mobilizavam,. de rosário na mão, para
ajudar conter o descalabro. Um Deputado, também de Minas, o Sr.
Dilue Pinto, denuncia da tribuna da Cdmara, os Iam pejos do golpe
dasesqucrdas. A UDN. se mobiliza. O PSD vai perdendo, igualmen·
te, a. paciência., Nenh'uma propósta ·pessedista i:. acolhida. O Ex·
~residente Juscelino. Kubitschek; ji• candidato, a .um novo período·
presidencial, vi:.t\ grávidad~ do momento: Procura João' GoÜiurt pri·
ra uconscl!Íú·lo:Ainda
póssívei_Ôvitar ~ inevitável, Jango iec_usà·
SC a récebê-Jci; e'sÚgereque,ele vá pÚra''a praça-pública SUStentar llS
Reforn'!Íts.di: Base. Scitl:upoiÓ à càndidatura deJKtinha um preço: a.
defesa das 'Reformns:' Uniu Einondu Constitucionúl; 'de autoria do
Dep~tiido 'Oiivéira,'Brito, __cci~se.ritindo a 'Reforma Agrária pára
propriedades que excedessem ·,dos' soo alqueires, é rechuçudu pelo
Governo. Os dias cjué: ·sesúcederam foram·. extensos·de angústia e
expectativa, indicil'ndo que ti· pÓiarizuçiio já houvera' ·atingido 'o seu ·
grau de eliuliç-:io niúxiinu:; · ' . . -- · ·· ' _· '· . · '
.· . '
Fcchnvam:se. os· e_los de' uma·. cadc_ia que'havcria de envolver· o
própri~· regime democrático·. No dia 13 de m~rço de Í964 num
Comícici'nu Céntrul'do ilr'usil, já riin'guóm duvidava'do que p~deria
iiCOntecer. '~m scg~idu,_"foi ti· vez ~o 'Lcvrin~c ·aos-_· ~a'rinhci~os, ·
ncontonados nóSindicau)'dos Metalúrgicos.' A hierarquiu inilituni·
nha ido de itguu abaixo; O Cubo Anselmo·ditavwordem ao Ministro·
dn-·Mai'inhU.
···-.!:•:
·
'Mas·Minas estava unidli contra' o golpe. A'28 de março; Mngu·
lhães Pinto jú nzeru n "uniUo-politicn'' do Estado; incorporundo ao
seu Secretariado homens que valiam por uin Ministério dc''grand~ ·
porte: Milton Campos,' Josê Maria Alkmim, Manso Arinos, ·
Josó Monteiro de Custro; entre outros. Foi assini,.que o Govcrnudor
minei ró defrontou:se, no aeroporto de:Juiz de Foru, coni os chefes
militurl:s da Revolução;.contundo com ·a presençu de Odylio· Denis,
um dos arquitctos du Revoluçiio Quntumente com Cordeiro de Fu·
riu, Nélson de-Melo e outras fi gurus de prol), Ali mesmo; o Governa·
dor ununeiou que tr~s dius·depois iria denagur u Revoluçiio. A se·
guir, chuma o Cel, du ·PM José Geruldo de Olivéiru; c ordenu que
colocnsse os seus 20 mil homens "em ordem dÓ murcha". Foi essa
tropu, ·no ludo das Forças comandadas por Mouriio Filho c Cu rios
Luiz Guedes, u que se juntou o General Antõnio Carlos Murici, que
puseram fim à inquietaçiio. ·
Min_~s cstuvu de pê, relo Brasil, mais uma vez. E pura defender a
liberdade c a dcmocraciu. Nilo foi pela liberdudc que o mineiro Tiru·
dentes foi csqunrtejado? ·

-Item
2i. :;·.
O SR. PRESIDENTE (Mugalhiles Pinto)
<'
'
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. Em votaí;ào o'requerimento:·
· Os ·srs. Senpdorcs que ci ·úprovam queiram pcrm~necer senta':
dos. (Pausa;)- · ''' ;;·
· ·
·
· Estú ;iprovado,
· Seiá feita a tiunscriçãosolicitnda, ·

Êo s~GUJNT~ o AimGocuú TRAi/sa/uç;~o t
SOLICITADA:
·.

PETRONIO

"'.

.: Ele<~;rcllru.~ ap~rfelçoamento das_ Instituições e aponÍa ~ melhór· .
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Naqueles dias,· quando· se escrever a história do moderno:
l'nrlaíncnto 'brasileiro;· um ·nome vai •sobressair• na memória da.
crónica: ·o _·de Pctrônio· Porti:lla. Pois ·foi,clc quem' inovou rcvolu·
cionáriámcnte; cómo jâ houvera -renovado os arcaicos· c ronceiros·
processos dà administração "piaulcnsc, no período ·de 62 a.- 66, ·ao ·
ocupar·o Governo do Estado; E o .crohista petulante vai começar
assim: "Uma redoma·. de .vidro espesso .no centro de .uma sala
circular, onde tudo é extremamente limpo; uma sensaçãodc silêncio,
onde o som característico i: o murmúrio dasmâquinas,,estc o cenário·
do; ano ·2ooo .-q~~ Pctrõnio. Ponclla' toriioú .realidade cm 1,972,
quando_ chegou à Presidência do Senado c do.Congrcsso Nacional'',
E- o crçnista di,ã,'que não" refere cenas fantásticas. de ficção científi~
cu, mas de, unia realidade que se operou e deixou testemunhos, como
ficaram os testemunhos da multiplica'Çi!o dos peixes.
E nesseambiente; e nesse ·reciillo semelhante a um Templo- o
Templo da· inteligência humana ..:. (grifará _o cronista .pcrnóstico)
começou uína, nova fase, do. Parlamento l:irasilciro_. Uma. etapa. que
integrou definitivamente -as instituições politicas do Brasil à era. dos
computadores;· que, colocou. os ultra·râpidos c precisos. cérebros r
mecânicos a· serviço dos integrantes·, do Congresso Nacional. Tudo.
isso numa época em que Senadores Deputados não ·dispunham de.
outra ·alternativa. senão'..,a ,de receber, _pelas mãos. dÓ. Governo, os
números cus informações por_clc.mesmo manipulados. E já niio se
falará ·mais do •:túnel do_, tempo" que ele fez construir por baixo do
Eixo :Monumental,- nem -tampouco das condições .materiais. quc.,''o.
menino do Piuuí" propiciou.a cada companheiro para 'oem cumprir
u sua missão. Tudo. terá passado, cxccto o encontro da organização
congressual com.o seu futuro c com suas aspirações libertArias.'' .,,. -: .-. ·Texto de
I,.·.).
Oyama Tele,,,

e

Hoje, aliás, o Congresso Naci~naÍ;cinicia as suas atividades
depois de um br~vc período de recesso. E isso ncontcccrâ sob
atm~sfcra de iridngaçiio: como 'irá si: comportar a Oposiçilo frente à
Rel'o:ma do Poder Judiciário? A.Rcforma que o Governo prometera
logo após a sua. investidura; quando estivera pela primeira .vez-cm
visita à Suprema Corte c qúc deverá chegar nos próximos dias ao
Poder Legislativo, através de 52 Emendas Constitucionais.. O envio
desse niuterial, ,que vale como. uma verdadeira Reforma Constitu·
cional, irá encontrar uma bancada oposicionista disposta.a cooperar,
ou, como_ insinuam alguns de seus- representantes, ávidos pela
oportunidade de se defrontar com as forças governistas, sabido que é
que não haverá' Reforma alguma sem .o placet da Oposição, jâ que a
ARENA sozinhu niio dispõe do quorum qualificado de dois terços
parn prescindir a ajuda do MDB?
Interpelado, Petrónio Portella opina:
"Estou convencido de que a Oposiçilo cumprirA o dever de
oferecer a sun contribulçllo ao trnbalho que, sintonizudo com o
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Portellu que, interferindo na Reforma não há interesses pollticos nossa vitória, porque acreditamos na estrutura piÍrtidária plantada
partidãrios a defender. Há serviços a serem prestados à Nação, a que cm todo o Pals, c no acervo de realizações da Revoluçi!o que nprcscn·
nilo se furtarão Oposição c Governo . .E esclarece: "Como Líder do turnos como mensagem,
Governo; tudo farei no sentido de que o debate nos conduza à vota·
E ao conseqUências de uma eventual vantagem clcttoral da
çi!o exigida· pela Lci·Maior". Frisa o Scnad~r·quc quando o problc- Oposição?
'
ma legislativo tem sentido partidário, às vezes é até desaconselhável
Portclla acompanha a evolução da fumaça cm circun16quio rlcn-'
o entendimento. Os campos estão definidos, c não há como modificá- tro da sala. Pensa mais do que anteriormente. Diz:
· :·
los, Os partidos possuem os seus campos de operação. A ética ma~da
- "Num· a disputa hã sempre os que ganham c os que perdem.
que se respeite a área demarcada, No caso da Reforma do Judiciário. Estamos conscientes dessas conseqUências; Paralelamente a isso hâ
- observa Petrónio Portclla - ni!o se buscam benefícios para o Go-'"' um processo revolucionário, sob o qual me falece autoridade parti
vcrno e seu partido, mas tão-somente. dotar-se um 'dos ramos· dos falar. Acenar, . cm·. plena luta; com a valia dos instrum•mtos
Poderes du República de meios niais eficientes de atuaçiio, o que excepcionais, ni!o me ficaria bem fazê-lo; Sobre a possibilidade 'de a
passa user do interesse de todos,
vitória oposicionista ter implicações com a·Rcvoluçi!o, o mais autori·'
zado
a falar é o MDB .. Eic deve saber se se harmoniza com a Rcvolu·
A Impossibilidade
çilo c com ela pode conviver, Nessa Arca -acentua- não tcnho.au'
Pctrónio Portclla declara que niio "vê como possa a ilustre dirc- toridadcpnra falar.''.·
çilo do MDB obter compensações pollticas para dar.scu ~onsenti·
Sua afirmada ;falta de autoridade não ·o impede de mais uma
mcnto ao trânsito de matéria ·qué ela sábé urgente c indispensável, ao consideração: ,
'
'
'
Palsl"
·
.
-"Hã dois poderes dentro da realidade brasileira: um RcvoluPortclla abre um parênteses, .para assinalar que. o. debate 'entre cionãrio c outro expresso nas urnas •.Até hoje, nos últimos doze anos,
Oposição c .Governo, via. de regra, está· sempre marcado pela ambos têm convivido. cm harmonia. Resta saber se, ocorrendo o
veemência, mas nunca tem ,faltado, pelo menos até agora, a disscnso, o que disso resultará para o Pals'.'? Mas Portclla sublinha
consideração c·o respeito mútuo, E revela que cm assuntos de in- que acredita "na sensibilidade do povo,. beneficiário de profundas'
teresse nacional, inúmeras vezes a Oposição tem votado ao lado d~ transformações sociais c económicas processadas na última dúzia de
ARENA •.
anos", Por ·isso, Portclla crê "que as CKploraçõcs demagógicas cm
E quanto ·aos "prcdicamcntos" da Magistratura? Esse o ponto torno de dificuldades ~onjunturais não tr!unfari!o sobre a vcrdtidc",..z
nodal da questão! O lldcr governista nilo se perturba:
Quem é quem
- "Os prcdicamcntos já existem. Eles estilo apenas suspensos,
Pctrónio Portclla nasccu'cm Valença, Municlpio situado a 170
pela vigência do Al-5. E este ni!o pode ser revogado por via de Emenquilóm'ctros de Tcrcsina, Al pcrmàncccu até os oÍlZc anos, quando se
da Constitucional. Registra, cm seguida:
transferiu, com a famllia, parti a Capital, Alfcz o curso Ginasial c o
-"E um engano cm qucaJgunsincidem" ...
Científico. Mas o Curso Jurídico ele o fez no Rio' de Janeiro, ou mais·
O caminho
precisamente na Faculdade Nacional de Direito, no pcrlodo de 47 a
Nesse ponto, o líder governista disserta: "O Al·S é um instru- 51. Foi Dirctor·da" UNE c de um jornal estudantil; A Critica; O pai,
mento excepcional transitório. Sua extinção ou pcrcmpçi!o ·de- Eustachio Portclln, chefe de numerosa prole, niiÔ o podendo enviar à,
penderá das boas práticas dcmocrAticas ·que conduzam ao almejado universidade, permitiu'quc partisse para o Sul •. No Rio;cJc,chegóu
aperfeiçoamento das instituições". (Aqui o )(der reconhece que se al- aos I 7 anos. Para estudar, arranjou emprego no DCT, bacharelando;
meja o aperfeiçoamento das instituições c que ela é um fim cm si mes- se cm 1951. Terminava o quarto ano de Dircito,'quando décidc vol·
ma.)
·
tur uo Piauí, pura disputar sua primeira· eleição, Filho. de politico; si:u ·
O. Senador entende que, para isso "impõe-se um esforço obstina- caminho haveria de ser a politica. ·Entra no pleito, mâs fica nti tercei·
do do Governo c da Oposição, na busca dos meios c dos mecanismos ru suplência. Volta ao Rio, para concluir o curso~ Logo depois, pode salvaguarda do Estado contra as negações c os atentados que rí:m, retorna ao Piauí, com anel no dedo' c um titulo de notÍtcaçi!o
caracterizam os tempos que correm". Pctrônio Portclla proclama ai· pura u Dclcgacia'do IAPTEC,,cargo no qual permaneceu um ano,.
to c bom som:
..
pedindo exoneração, Atira-se outra vez à luta polltica pela legenda
- "Urge encontrarmos as eficientes fórmulas de harmonioso udenista, no exalo momento ém que seu partido era fragorosamcnte
convívio da autoridade com a liberdade, E nesse ponto, o trabalho derrotado nas urnas. A dcspcito'da terceira suplência, vê-se convoca·
da Oposição ht\ de ser construtivo." O Senador adverte: "Nilo é nc· do para a Assembléia. A combatividade c,a eloqUência, dele fazem
gando uma realidade que impõe a provisão da lei, que superaremos a prcscnça,obrigatória na tribuna da Assembléia, Seu partido impunha
excepcionalidade, Mas buscando os meios de defesa de todos contra essa presença pelo combate que oferecia à situação predominante.
aação negativista de alguns".
Nesse ínterim, acontece o imprcvislvcl: começa a namorar a filha do
Governador Pedro de Almcndra Freitas, Os céticos raciocinavam:
A lembrança
"V ui ser o fim da Oposição c da combatividade", A despeito de tudo
Pctrõnio Portclla faz reminiscência. Ele passa cm revista o passa- quanto sentiu pela donzela Iracema, al foi que nasceu sua crcdibili·
do recente. Comenta: "A Constituição de 1967, oriunda de um tra- dndc, Erum os 'deveres c os compromissos pollticos · levando de
balho hcrctllco do Governo Castcllo Branco, nasceu sob o disscnso. vencida os sentimentos. O oposicionismo c a combatividade crcs·
Desde logo foi contestada pela Oposição c por sctorcs da própria ccrum, porque o Governador era, ao mesmo tempo, o chefe do parti·
ARENA. O irrealismo tachou-a de autoritária c, menos de dois anos do udwrsãrio, Houve, como não podia ser de outra forma, vârias
depois, clu viria a sucumbir. Hoje, muitos dos que a malsinaram, de· vicissitudes cm conseqUência da J~tn politica, mas o Governador AI·
la silo saudosistas. Custou-lhes ver a realidade. Pagaram caro", Diz mcndru Freitas não custou a compreender a lealdade que o jovem
Portclla que "os mesmos preconceitos marcam os dias de hoje c isso purlumcntur devia u seu partido, No dia .do pedido de casamento,
nos afasta do consenso, marco indlspensãvcl para um trabalho de Pctrónio Portcllu diria ao que veio: "Antes dos compromissos que
construção",
ugoru assumo com sua fum()ia, compromissos outros foram
Quanto ao processo eleitoral, que rcunird num mesmo entrevere assumidos com o meu partido". A jovem Iracema fica ruborizada,
Pctrónio nilo se perturba: "Quaisquer que forem as circunstancias,
ARENA c MDB, Pctrónio Portclla consignai
-"Temos um jogo eleitoral que flui, Nele disputam, cm igual· Doutor Almendrus Freitas, permanecerei fiel a elas", Resposta do
dade de condições, Oposição c Situacionismo. Nele não interferem Governador: "I':: precisamente isso o que s~ espera de um homem de
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to de Tcrcsina. Já havia sido secretário-geral c presidente da UDN
piuuicnsc. Seu nome, a partir dai; ganha todos os rincõcs do Estado,
Eleito por dois terços dos ,votos Prefeito de_ Tcrcsina, participa da vi·
tóriu do Governo do Estado numa colignçilÓ da UDN com o PTB.
Enéoniro com a morte
Os maus fados, porém, tramam em sentido c~ntrário. Dá•SC o
imprcvist9: cai gravemente cnfcrinó c embarca para o Rio; rio ano da
.campanha; cm bÜsê:a de rccuperár a saOdc. 'Já era, então; a figura de
maior expressão do Estado, Urna liderança jovem e fogosa. Entre a
vida c a morte permanece durante vários meses, As maiores lições de
sua vida datam desse pcrfodo, Em vez de sucumbir, agiganta-se, Em
segredo, combina com a esposa o regresso ao Piauf, para ofcrci:er ao
povo, diante dé'ta'nto boato, o milagre da rê.isuirdi;ão; Era o mês de
maio c a eleição estava marcada para outtibio: No dia do'rcgrcsso, o
Go_vcrnador Chagas Rodriguc~ que estava no Rio, descobre que ele
vai voltai: Toma lugar nci nics'mo avião 'c m'andà'prcparar a própria
rcccpçilo. Quando a porta do· avião abriu-se, Portela deixa que
Chagas :Rodrigucs:avancc primeiro. Os aplausos c abraços cstala·m
no ·aeroporto; Dcsabito; .. aparecc, na: escada· do avião; a· imagem
combalida de 'Pctrônio, que havia voltado .de seu ·encontro com a ·
morte; "~I aco~tcccu ·- diz ·Pctrônio ,;,_ espctáculo inolvidável: vi
desaparecer a efusão, Todos Olhavam para a escada por onde descia
o homem que acabava de deixar o leito hospitalar.''·Jl:.quc·sc estava
jogando, ali,. no fim de sua liderança; Não obstante,· parte cm campanha •. Tinha ·um:objctivo:. derrotar o PTB.·Esqucccu a doença,· Fazia
dezenas de discursos por dia, No final da apuração, estava sentado
no Palácio de Karnak, onde deixaria uma das mais proficuas âdministraçõcs; Ao assumir oGoverno, contava com o apoio de 11 parti·
dos, inclusive do PSD. A ·voz das ·ruas profctiiavá: "Nilo tcrá·condiçõcsde governar". Acabou superando as prediÇões,' mais uma vez:.
Realizou um Governo onde não sabia distinguir entre os companheiros do partido c os que o ajudaram a galgar o Poder. Nilo houve
hegemonia partidária, E antc.os critérios. que erigiu, nilo foi ditTcil a
união de todos. Como Governador, não compra.um automóvel sequer, enquanto tivesse uma Escóla pará construir,' Andavá de camionct~, porque ~ão_podia possuir um carro luxuoso, Em. pouco tempo,
os piauiensi:s perceberam. que era possfvcl acrcditarna administração pablica, E os onze partidos não se defrontavam com maiores difi·
culdadcs, Isso explica por que, cm .1965, ·quando os partidos foram
extintos; ·a ARENA ·nascia coesa r.o. Piau{, Sua..maior proéza, no
Governo; foi liquidar aiotina de velhos padrões, Ao deixar o Govcr;
no, era obrigado a subir noutra 'vaga popular; que haveria de conduzi-lo jhgora ao Senado da Rcpi1blica,"ondc dcscinpcnhou as mais
hnportantcs atribuições; não só nas· Comissões Técnicas da Casa,
mas asua Presidência, Na altima clcição,'cJC:Via rcpctir:sc'o mesmo
fenômcn'o eleitoral' de sua chegada à Prefeitura dc'Tcrcsiria: dois ter·
ços dos votós de todos os piauienscs.
·
·
O 'si\. PRESIDENT,E (Magálhãcs Pinto) :,;;, lt~m 3:
Discussão, cm turno Onico, do Projeto de Lei da Câmara
n• 45, de 1975 (n• 366·8/71, na casa'dc origem), que altera
dispositivos da Lei n9 1.411, de 13 de agosto de 1951, que dis·
põe sobre a profissão de Economista, tendo
•
PARECERES, sob n9s 524 a 527, de 1976,.das Comis·
sõcs:
. -de Leslslaçio Soda!, favorável, nos termos do· substi·
· tutivo que apresenta;
,
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidádc do substitutivo, com as· subcmcndas que apre·
senta;

·

··

- de Economia, favorável ao substitutivo c às subc·
mcndas; c
- de Finanças, favorável ao substitutivo c às subc·
mcndas.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr: J•·Sccretárlo.

· ~ lidan seguinte ·
EMENDA N9l:- ~ubstltutlvo
·. · '· (De Plenário)

•• ;

i

· Ao Projeto de'_ Lei da Câmara n9 45, de 1975.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
··: ·. · ..

,

.f

.

r'. _~- :·, · : ·. . : · : · ·, ... ,...

Art. J• Os Conselhos criados pelo anigo 6• da Lei _n9. 1.411, de
13 de agosto de 1951; passam a denominar-se Conselho Fcdcral_d,
Economia (CFE) c Conselhos Regionais de Economia (CRE).
..
. § , •. Os Conselhos.~ de que tràía ~t~ artigo; terãÓautonoinia
adn;inistrativa c linanécira.
..·· . , · . .
· .' ·,· ..
•
§ 2• Só poderão intcgr~r, coino membros cfctivos oii'suplcntcs,
:qualquer dos Conselhos; de 'que trata esia Lei; 'os Economistas devi·
damentcrcgiÍtrádos cquites com suas anuidades: . •· . . ,; .·.
§ 3• O mandato dos Conselheiros cfctivos c suplentes scrá.dC3
(três) ànos c. sua renovação será parcial., ..
, ..
' ·'
Art. 29: A alfnca h. do aniso 7• da Lei n•) .411, de I 3 de agosto
.de 195J,passa'avigorarcomascg1Jintcrcdaçilo: ·,, , ·'
"h) fixar a jurisdição c o n6mcro de membros' de cáda
Conselho_ Regional,' considerando· os respectivos iécursos c a
expressão numérica dos· ecónómistas legalmente habilitados
cm cada RegiãO.~'
·
· ·
· :,· · . ' ' ·-:

, Art. 3_9 O artigo 89 c seus parágrafos da Lei nOmcro r.4.íi·d~ ;3
passam a_vigorar com as seguintes rcdaçõcs: . .

d~ agosto de 1951,

."Art. 8• O Conselho Federal de Economia (CFE) será
.constituldo por nove (9) membros cfctivos c igual.nómcro de
suplentes.
"'
§ 1• O Presidente e Vícc~Pr~sidcnte do órgão serão es;
colhidos pelo Plenário, entre os membros cfctivos eleitos,.
§ 29 O Presidente c o Vicc·Presídcntc. teria mandato de
, um , ano, permitida . á reeleição por mais dois:· pcrfodos
consecutivos, condicionada sempre a duração' destes, à dó
respectivo mandato co'mo Conselheiro.
·
'·
§ 3• A substituição· de . qualquci ··membro ·s~rá · pelo
suplente, na ordem dos votos obtidos.
· · § 4• ·Ao-·Presidcntc competirá a administração c rcprc- ·
scntaçilo'legal do órgilo.".
Art, 4• Os m~miirós ~fctivosc suplcntcs'cioConsclho Federal
de Economia (CFE) ..seri!o eleitos por Assembléia de Delegados
Elcitcircs, rcâlizadá corri a'rltéccdência miníma 'de trinta (30) dias da
data _Cm que expirarem os·mandatOS 8 sérém renovado·~ C'SCrá COnS•
titufda por: · · ·
·· ·
·· ·
a) um representante de cada um -dos Conselhos RcgiorÍáis. de
Economia (CRE) escolhido pelo respectivo PlcnArio; •
b) um representante da Federação Nacional dos Economistas.
§ .19 Os_ órgãos a que sc.rcfercm as allncas a c bdo caput deste
artigo, poderão designar suplcn'tes de seus rcprescntanies tituláics, .
§ 2• Cadà' Delegado Eleitor terá direito a'um s6 votô na Assem;
bléia dê' Delegados Eleitores,
· .. ·· .
· ..· . · ' '
Art. 59 Os Conselhos Regionais d~ Economia (CRE) serão cons-'
tituldos de no máximo nove (9) c no mfnimo cinco (5) membros cfctivos c igual nümcro de suplentes,
. .
Parágrafo i1nico; Aplicar-se-A aos Conselhos Regionais, .de que
trata este artigo mutatls mutandls o disposto nos§§ 1•, 29, 39.c49 do artigo 8• da Lei n• 1.411 ,'de 13 dé: agosto de 1951, com á no vá rcdaçJo
,que lhes é dada pelo artigo 39 desta Lei, ·
· · ·. ·
. ·
Art, 69 O artigo '13 da'Lci n• 1.411, de 13 dê agosto de 1951,
passa a vigorar, juntamente com os parágrafos que por cstc·a ele si!o
incorporados, com a seguinte rcdaçi!o:
· · "A~L 13. Os membro~ de cada ConsclrÍo Regional de
.Economia (CRE) serão eleitos, atrav6s de chapas pelos Economistas neles registrados c quites _com suas anuidades •.

'

'

'~

'
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§ I• As chapas conterão, obrigatoriamente, as assina'Secretário .. ,
., ,.. .
<',. . .. . . ..
turas dos que as integrem.
.. .
§ 2• o registro das ·chapas s'crA êonécdido, cm cada Con~lido c aprovado o seguinte'., .
selho Regional de Economia .(CRE), a requerimento do
nQmero de Economistas que o respectivo Regimento lixar.
' · § 3• Oi sindicatos c'associações profissionais 'de écoNos termos do ort. 310, alfnco ."c;\,do,Rcgimc.nto'lntcrno, rcnomistas poderão requerer,· cm suas Arcas jurisdicionais o queira adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 84,
registro de chapas a r:qucrimento, apenas,. dos. respectivos de 1976, a fim de ser feita na sessão de 2 de setembro próximo. ·
presidentes.
·
! .' ·• · "
·· ·'
'· · • • .
Sala das'Scssõés, 12 de agosto de'1976:- Nelson Carneiro.' .
· · · ·· •
· ·' " · ·
' ·· ·
· · . § 4• Cada Conscllío Regional ele Eéonomia (CRE)'fixa-·' ·
.rA os prazos eicitoràis, devendo as clciçiles se realizarem pelo . . O SR. PRESIDENTE •. (Magalhães Pinto)'- Dc.acordo.com:a·
menos· trinta (30) dias antes ela dato eni que c~pirarcm os ·deliberação do Plcnário,.a matéria,figurarfl•do .Ordem do Dia· da
. mandatos e o registro dos chapas eleitorais 'scrA'ri:alizado até sessão de 2 de setembro .. :. '·· ' ·.• ·' ,., ·:
;: ,.,.r ·'·:·· • :: '·'·;·· '·.,. · •
· dez (dez) dias antes do dià' marcado para asclciçiles;" ·. ·
• · ·o sR; PRESIDENTE (MagalhãcsPinto).:.::ltem 6:· •· . · •· ·
·Art.7•o'·términodosriúmdàtosclosConsclhcirosbcmi:omoos · · ... :· •···"•··· • •··· · · ,,, ... , .. ,. ...... ,.•.•. ·' ·: •·
dos Presidentes c dos Vicc-Pri:sidcnti:S,' coincidirá sempre com o ano
. '.PROJEro. DELE! DO SENAD~ N• 260, DE 1975 · ·
civil.
.
.
. . '
. ' ..
. (Tralmlia' em éonjunro com Ó'Projelo<de Lei do'.sén~d~·
Parágrafo Gnico.'Para o ajÚstanicnto:dos atuois.mandatos,'ao
·n• 266;de 1975),' '·:· · "· '·'"' .;; .. ,-" · ··. ·•:
prescrito no caputdcste ortigo,.admitir-sc-A•a prorrogação dos mes·
· · " • · · '· ., •·" ·· '•· '.• · ·· .•.,,,.., '
·c· ' ·· :
mos, por deliberação de, no·mfnimo;2/3 (dois· terços)·dos• rcspccti·
· · · Discussão, cm primeiro turno (aprci:ioçilo.preliminor·da·
.constitucionalidodc,.nos termos. do.:art .. 296• do Regimento
vosplenllrios. . .
·.
·
··· ··
)d P · d L'd S d
26 d 75
S
Art. 8• O Poder Executivo, dentro de noventa (90) dias.da data
·.· Interno •· 0 roJcto e 01 0 ena 0 n• · O; c 19 ;do c-.
de publicaÇão desta Lei, estabelcêcrá, para os efeitos da Lei n• 5.708,
nhor Senador Vasconcclos.Torres,.quc dispõe sobre o canccdc 4 de outubro de 1971, o classificação dos Conselhos Federal e
lamento de penalidades aplicadas a servidores civis c o.abono
Rcsionaisdc.Economin.
·
· ·
, defo1tas-nãojustificadas,tcndo.:,;.• . •
·,: __ ,. :::'.._.. :... '~·
Art. 9• A presente Lei entra cm vigor na data de sua publicação,
· ··· · · PARECER;·sob ii•• 486; de 1976, da Comissão: . · · · ~
revogadas ai disposições cm contrArio. .
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade;
Sala das Scssilcs, 12 de agosto de 1976.- Ruy Santos.
. Em disc~ssão. (Pàusar
. , .. ,.
. :• ... · ' . .
O SR. PRESIDENTE (Mogalhilcs Pinto) ;.... Em discussão o
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrado,
.
projeto c as emendas c os subemcndas.
Em. votação: Os Srs .. Senadores que .o .aprovam, queiram per·,
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou m~nccer séntados. (Piíúso.) · · · · · · ·
·
encerrar a discussão. (Pausa.)
·
Rejeitado. . . : ·
..
Estâ encerrada.
A matéri~ será arquivadá.
A matéria volta às comissões competentes, para o exame da
~o seguinte o projeto rejeitado! · •·
emenda de plenário.
·
PR<ÚETÓDE LEIJ)O SENADO N• .260, DE 1975
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)~ Úcm 4:
• Dispõe 'sobre o cancelamento 'de' penalidades Mpllcadas a
Discussilo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
·servidores
civis e o abono de faltas nilojustlficadas.
Senado n• 65, de 1976,• do Senhor Senador Itallvio Coelho,
·
O
Congresso
N~~Í~nal decrct~: •·
.,. ' · ·
que acrescenta§ 3• ao art. li da Lei n• 4.737, de 15 de julho
de 1965, que institui o Código Eleitoral, tendo .
Art. 1.• Os órgãos de pessoal cÍo.s~;viço P~blico Federal e das
PARECER; sob n•481, de 1976, da Comissão!
entidades autárquicas•. ou pacstotais da.~ União, cancelarão,. ex~
- de Constituição e Justiça, fávorilvel; nos termós do ofnció; as'penalidades de. adverÍéncia, repreensão ou suspensão, dessubstitutivo 'que apresenta. · • · •· · ·
· ·
de que nilà exccdentês de 30 (trinta) dias, aplicadas aos servidÓres,
Sobre a rnc;a, rcquc~im~nto. que vai ser lido pelo S~. I•· abonando·IIÍcs, tanibl:rii, ás. falias nãÓ justificadas; !Imitadas âo,mes,
mopràzodc.30(trinta)dias •.: .'..... :c.:.·· . . • , .. · .,.·:., . . . ,
Secretário,
. ParAgrafo ·anico, O.cancelamento das pcnÍdidadcs c o abono das
~lido c aprovado o seguinte
faltas de que traia ·este artigo· não darilo .dircito,a rcssárcimcntode
REQUERIMENTO N• '356, DE 1976
vantagens pecuniárias ou vcnciméi11o, nem.'a revisilo de qualquer ato
·
Nos termos 'do art, '310, allnca."c", do.Rcgimcnto Interno, decorrenie da penalidade ou dli falto. · · · · · ~ '
Art.
2•
O
Poder
Executivo,
dentro
de
90
(noventa)
dias,
conta·
requeiro adiamento da discussilo do Projeto de Lei do Senado n9 65,
dos
da
publicação
dcstu
Lei,
baixarll
os
atos·ncccssflrios
à
sua
regulade 1976, a fim de ser feita na sessão de 10 de setembro próximo.
mentação.
·
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1'976.. - Ruy .Santos.
'
'
Art. 3' Esta Lei entra rã em vigor na data. de sua publicação, re·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a vogadas as disposiçiles cm contrário. •
deliberação do Plenário, a matéria figurarA na .Ordem. do Dia da
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Rejeitado o Proje·
scssilo de I Ode setembro,
·
to de Lei do Senado n• 260, de ·1975;1ica·prcjudicodo o Projeto de
Lei do Senado n• 266, de 1975, constante do ·item seguinte da pauta,
O SR. P.RESIDENTE (Magalhães Pinto)- item 5:
que tramita cm.conjunto com aquela proposiçilo, · r
. .
'
\"
.
.
Discussilo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
~a seguinte a m'atl:'ria c~nstantc elo item n• 7 da pauta: '·
Senado n• 84, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta parágrafo ao artigo 16 do Código Florestal,
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 266, DE 1975
tendo
PARECERES, sob n•s 445 c 46, de 1976, das Comissões:
Tramita cm conjunto com o. Projeto de Lei do Senado n• 260, de
- de Constltulçdo e Justiça, pela constitucionalidade e 1975),
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons·•
juridicldadc: c
tltucionalidadc, nos termos do ort. 296 do Regimento Interno), do
-de Agricultura, favorável.
'

~

'

-231Projeto de Lei do Senado n• 266, de 1975, do Senhor Senador Wilson
Gonçalves, que-determina o cancelamento de penalidades funcio·
nais, concede o' abono de ·faltas .no ·serviço pllblico, c. di!. outras
providências, tendo · •
·
·•·
•·· PARECER,sÓb n•486, de t976, da Comissão:.·

~

...,..: de' Constltu_lçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade.
""
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·O, SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a.matéria
constante da Ordem do Dia. , _ .
c ._. • ·
•
•
. ·. Ciuiccdo'a paliívia ao ··nobre Senador Virgllio' Tâvorá, que
fahÍrâ'como' Lldct, ·· ·
· ·'
·
-·
''•''•·""!

I

_.,'

.... \•;:

• •'.-'

sufra: c no inicio dessa colheita, a CFP, Comissão de Financiamento.
da Produção, joga no comércio• brasileiro ·20. milhões de, quilos· de
ulgoduo, pura scrcm'comcrcializados. Acharam pouco, Sr. Presidcn;
te c Srs. Senadores, jogar no comércio esses 20 milhões de quilos de
ulgoduo: c jA Ílgora permitem uma operação 'dcíestÍ\vcl: ' ·

J,

O SR •..VIRGILIO:·TÃVORA·(ARENA- CE. Como ·Líder;
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente; Srs. Senadores:
·Toda a manhã'prcso, junto com o Senador José Sarney,:ao
depoimento prestado ,exaustivamente até há pouco mcnosdc uma ho·
ra perante a Comissão de ECOnomia da Câmara dos ,Deputados, pelo
eminente Ministro Rcis,Yclloso, não iivcmos ocasião dc'acjui 'estar
presente ,c ou~ir._o .discurso profcrido.pclo:Scnador:Dinartc' Màiiz~
que bem traduzia,as aspiraÇões, c-:- por,'quc,niio,dizclf...:. a_ revolta
dos. representantes nordestinos ante a anunciada -.c proclamada co,
mo realizada· - importaçi!Ó ·de 'algodiio, no momento cm que se
começa a colher a safra do ouro branco, no Nordeste; ·
·
'·Em:chcgando a·esta·casa;• hâ minutos, tomamos conhecimento,
niio . cm . profundidade,. :mas' ·.resumidamente, dos termos . do
pronunciamento· de S. Ex•O" Como dc'nossa obrigação,- procuramos
imediatamente o titular 'da Pasta da Fazenda; que infelizmente, no
dia de hojc,'acha:sc'no Rio'dc''Janciio, face a'compromissos inadiâ·
vcis: ·Ligamo'nos 'com' a ·CACEX·· c verificamos. que,· cfctivamcntc;
este' órgilo do Governo· Federal havia concedido uma licença de
importação de duas mil toneladas de algodão dcfibra curta,. em regi·
me de draw~back, para a ARTEX, com (1roccdência do Paraguai ..
Fizem-os sentir a quem nos atendeu telefonicamente, já que o
órgão tem sede no Rio--de Jànciro; a iriconformid;idc, niio só dos
representantes nordestinos, como daquele que, no momento;- fála.
Naquele momento nilo escondemos àquela autoridade que todqs os
esforços írtainos cnvídar para que Sua Excelência o Senhor Prcsidcn·
tc·da República recebesse cm· audiência os representantes nordestinos, que tcriio ocasião de cxpor·a Sua Excelência a inconveniência da
medida; que salvo'indicaçõcs outras, salvo explicações que nilo chc·gam uo'nosso conhecimento, nilo'nos convence.
'Erain estas ·as informações que havlamos de dar à Casa, no m~
mento que tomamos·conhccimcnto de uma operação que, a nosso
ver, fere profundamente, com as· ressalvas atrãs feitas, aos interesses
dos cotonicultores nordestinos .. (Multo'bcm!) ·

•

( •• <

'•.

J

O Sr. ·VIrgflloTávora (ARENA - CE)- Permite V.. Ex• um
aparte?
,: ·' '
,:..: ·
'•:·

•

"'

'

>·· '"'"'

,: ,., •' -,·.,

'·'::

~: ~.

'11

. '

·''

·'

'•

I'

fi

i,. :•'•:

. ,o SR.'AGENOR MARIA (MDB- RN}'-Só um·mómcnto,''

._ . A irnportaçilo draw:b~ck;,ciiáaa pelo Scnadàr, hã póiíc~s ins.tan·
tcs, tem .a finalidade de,importai à'inatl:rio;prima;,'darido ~o indus~
trial brásilciro o dircità de i:xportár manufatura,livrc.dcqualquc'rtaxa c de qualquer: imposto . .Eu me perguntaria, pergun(and~ao Seria··
di): o !'ordéstc, que pagáiCM sóbre o 'algodão; o Nôrdcst~; que tem
unia' incidên'cin fiscal tributária onerosa; arrancÍirido-sc' da'mcsa'do
labõristã o icu próprio pilo; pois essa Incidênciá tribuÍária n!o alcan;
Ça. o 'ulgodão .de São''Páulo? Aconteci:, Sr.. Presidente e'Srs,' Sena·
dores, que se permite uma importação n'á quid 'se 'dâ:ao industrial o
dirciio,dc.cxportaras manufaturas,ou seja,·o. resultado manufatura:
do dácjucla importação; livre de qualquer taxa .... : · , :
.Aonde vai.purar,essc_)llordcste, pelo amor de.Dcus?Na hora. da
comercialização do seu produio, ele, sofre ain~idência.brutal,dc um
ICM _que é altamente gravoso.à',nossa economia. E pcrmitc-scimpor~
tur o algodão,:quando na fasc,da sua. colheita c da comercialização
desse produto,: dando-se direito ·ao importador. de. não sofrer-.ne·
nhumatàxa!:.
·
.
. _ .. ,
. _· . _,• ,
' .
Dmw-back, cm português,. significa reversão. A:rcvcrsão,6_.a
munufatura de volta, sem 'sofrera incidência tributária .. N!o entendo
uma políti.U de accndcr.duas .velas: uma,, ao agricultor,-quando se·
lhe garante preço, pois o :'algodão vale dinhciro'';.outra, à indústria,
permitindo a importação de pluma quando começa a. nossa colheita,
no Nordeste,,E o próprio Governo dispõe dc,20 milhões de kg do
algodão, quase todo Ólc cm fibra curta.
.
. Nosso,algodil.o-dividc~sc,cm,3 faixa~: o alg~dão fibia,curta,. o.
herbúceo, que vai:dc 22/24 a 26{28:· 'o algodão sertão,· que• ~ai: de
28/30 a 30/32: .c o algodão fibroso, que· vai de ,34{36 -a. 38/40. A
importação do fibra curta nilo tem sentido. Estamos começando a
colher o nosso algodão.
. O'próprio Governo dispõe de estoques na CFP>o'próprio Go·
vcirio diz a cada dia·quc quer regular; normaliZár a'Sua balança de
pagamentos: A pcrmiSiliio, de' importar 'esse algodão, na hora cm:quc
o Nardeste começa ·a colher c comercializar sua safra;· só merece o
nosso veemente protesto.
·'
Sr. ,Presidente: .Srs,.Scnadores~ na,hora de .vendermos ,a nossa.
inat~ria-prima, concorremos com. as barreiras alfandegArias de todo
o universo. Agora, não,. só .vamos .concorrer cóm a. barrcii·a · àlfan·
degária, como ,com. um .instrumcillo .de. rcversio, ·que dá 'aô · in~
dustriul o direito de comprar,' com às .. vántagcns. de· quem vai
cxportar, sem sofrc~ qualquer ónus, qualquer hicidência. · _.. _ "
Concedo o·apartc ao,nobrc-Scnador Virgllio Tãvor'á; ~ quem
ugrudeço u_correção do português, Muito obrigado.
·
· ·

OSR. PRESIDENTE (Magnllirics Pinto).::... Co~'ccdo ~ palavra
ao nobreScnadoi.Agciiór
Maria;",
· · ·. -· . ..· ,·· · .
. '
... "
'
..- ... .".'
. '.
O SR; AGENORMARIA (Í'v!DB- RN- Pronuncia.o seguinte discurso. Sem rcvisil.o,do orador.)- Si; Presidente, Srs. Senadores:· '·
·.. ·
· . ,.
· Outros assuntos deveria cu comentar, na tarde de hoje, desta tri. ·o Sr; VIJiOlo Távora (ARENA-'- CE)-'- Eminente Senador; cs·
buna; Mas o problema ligado ào.sctor da cotonicultura. nordestina
me obriga a deixar de lado esses outros problemas e fazer, cm parte, pcrlivamoR' que V. Ex• tivesse ouvido a nossa intervenção, há pouco,
com· o cuidado com que procuramos escutar o discurso de V;· E~•
este pronunciamento, tomando por base o problema daquela rcgi!o,
Sr. Presidente c Srs. Senadores, o Ministério da Agricultura dis· 'Não .estâvamos presentes quando. do pronunciamento do eminente
tribuiu por todo o Nordeste este boletim, dando conhecimento ao Senador, nosso colcgadc Bancada,' l•:Sccrctdrio desta Casâ, Dinartc
agricultor nordestino de que o. algodão estA valendo muito dinheiro, M'ariz, Em chegando a esta Casa, soubémos rcsumidamenté do cjuc
incentivando todos os cotonicultores daquela· região- a enfrentar se tratava; Nilo tcrgivcrsamos.·Logo após. a :ordem do· Dia, pro·
todas us 'despesas pura produzir amalvácca .neste ano da graça de · curamos ligaÇãó com as autoridades, não para dar explicações a esta .
1976. O Ministério da Agricultura, com a suá responsabilidade, cons· Casa, mas para trazer o fato c,-ao mesmo tempo, declarar a Inconforcientizou' o cotonicultor nÓrdcstino de' que o algodão· dclé, este ano, midade com ele., Ao mesmo. tempo, demos conhecimento das gestões
tinha ·valor. Este prospecto foi distribuldo · pelo Ministério da a que, dentro de nossas forças procurarlainos proécdcr, para que
uma audiencia fosse concedida por Sua Excclencia o Senhor PresiAgricultura, com 11 responsabilidade daquele órgão. .
.
Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores- pasmem a Casa cu Nu· dente da República, a fim de mostrarmos as· razões por que
çuo!- o Nordeste, dcfrontundo~sc com a seca cruel, enfrentando lO· achávamos a operação lesiva aos interesses nordestinos, Mas o fato
dos os problemus climAticos, confiuntcmcntc começa u colher a sua de V. Ex• incrcpar de Imoral a opcraçilo- este Governo nilo pratica
"

-

'·~

~

'

~-' '

~

-232atos imorais- o que consegue 6 nos tirar a força da argumentação,
no plcito.quc pretendemos ver acolhido pela mais alta autoridade do
Pais..
. .
.
. O SR;' AGENOR MARIA. (MDB ....;.' RNr..;.. Vou responder a
V, E~• por que .i:u considero imoral. Antcóntcm · à tárdc,
preocupado; como, tamb6m se encontrava c ainduc encontra 0 Sr.
Senador Dinartc Mariz, cm companhia do Sr, Senador Evclásio
Vieira nos dirigimos à Comissão de Financiamento da Produçilo
para conversar. com o. seu .Presidente. :o. que nos ·levou a dci~ar. "l
nos~as atividadcs noS~nado·c buscar 0 Présidéntcdaqucla Comissilo
foi a 'nossa grande preocupação' com o problema da importação de
algodão, .. .. · · · · · ·· • ·; · · ·
.
· ·
.... Duianté nulis de uma)Óra dialoguei com ·s. Ex•: 0 · Dr•.Páulo
Viana; Indaguei de S. E~• se havia cabimento ná'importação de álgo.
~ilo pelo yo~crno, Elcmc rcspo.ndcu que, apesar de a ind6stria .ter
mtcrcssc cm 1mportar algodilo, nem de longe o Governo cogitava
cm permitir essa importação.
·
· ·· ·
·

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Como homcni do
Nordeste, sinto, realmente, o sofrimento daquela gente, c0·sinccru··
mente; vejo que o ruricoia, o produtor de algodão 6 sacrificado, Não
conheço nenhuma agricultura de algodão no Nordeste com rcntabili·
dudc para responder pela obrigação tributária de 14,5%•.
E vou mais longe.
·· . . ,. . . . .
.
O. Sr. Paulo· Guerra (ÁRÊNA ;.;;: 'PEl ....; Pcrínit~'· Jm' aparte,
nobre Senador? •
.· . • ·
.. · .. :·';,. ,;•!."' _., .. ·'
. . .

.

.

• . . .

'

. .

.

'

'

. O SR •. AG~NOR M,ARI~ (MDB - ~N) - Sã.o. Paulo d1s·
pensou o ICM para com ISSO aJUdar a cotomcultura paulista, Mas. o
Nordeste não pode dispensá-lo; Apesar de todos os governadores de·
~stad~s do. Nord..stc reconhecerem que o algodão 6 deficitário, a in·
c~d~nc1a tr~butãr1a de 14,5% aparece todo ano, na 6poca. da. comer·
Clahzaçilo; •· ·
· •·
. ··.com dssa'politica, polfticadcduas medidas c' dois pcsos,·6· que
se quer·fi~ar ó homcni na iona'rurál, cvitàndo oêxodo c a formilçilo
demegalópoles. como Silo Paulo e Rio' de J anciro.
. . : ' '·,. ··
·sr. Presidente; Srs. Senadores, o Presidente da Comissilo de Fi·
.. Eu acredito, Sr. Presidente c Srs;Si:nadorcs,:quc alguns dos dirc·
nancianicnto à Pro~uçilo, ·que integra o Ministério da Agricultura, . iorcs da politica govérn'ánicntai possam ter siuis simpatias, mas' nllo
elabora e solta pcla•Naçiio inteira este prospecto aconselhando ao posso admitir ·que· a•'simpatiâ ·chegue iici ponto de prejudicai quem
agricultor que segure o seu algodão; que ele vai ter valor. S. E~• me trabalha, quem' pioduz, neste Pais. · ·
.
··
1
~
I_ ' .. • \; • ~ .' • _ , • '· , _' :
, '
"
,•
assegura que, realmente; o algodão vai ter valor· c que'nilo se cogita
preciso.que'sc cncontic,um modus vlvendJ.cntrc o capital c o
de permitir a importação. Ontem, o Senador Dinartc Mariz, nilo con·
formado com o que cu houvera dito; foi para a tribuna c afirmou trabalho, porque, o que se vê, a cada hora, é o capital mais poderoso
.... 'que, na realidade, niio só havia interesse como os: negócios jli e o trabalho mais submisso c mais escravo... · : . .
. Preciso .. dizer. assim porque assim dizendo,' dc~·dc, q~c aq~i
estavam praticamente ·firmados para '·importar· algodão, Isso me
obrigou a voltara apartcar o•Scnador.Dinarte·Mariz, dizendo que ·cheguei, tenho •encontrado, compreensão da·., parte do Presidente
podia •ficar tranqUilo, porque a palavra do Presidente da Comissão Geiscl, que tem tomado iniciativa, cm relaçilo determinadas coisas
·
de Financiamento à Produção'cra no sentido de que nilo se cogitava dentro das leis. .
de tal importação.
O Sr, Paúi~ Guerra (ARENA ~ 'PE) ...- Pérn:ité V, Ex• um
Ora, Sr. Presidente, se o Ministro da Agricultura, se o Presi· aparte? · , - · ~-- · : · · · · · · . .' ·. .-·. · ...: . ·1 · ··: 1 • •
:~
: '
''.. ·. . ' c_.. . '· •. :' '. ~....... •
'' ,. . '
· dente da Comissão' de Financiamento à Produção não têm conheci·
O
SR.
AGENOR
MARIA
(MDB.;...
RN)',.Só
um
momento,
monto do fato, afirmam que cu posso ficar tranqUilo c o Dr. Bcnc·
.
·,. ·
dito Moreira, Diretor da CACEX; autoriza essa importação, à revc· ·nobre Senador. ··
O ano passado, eu afirmava, d~sta· trib~n~; q~c a so~icdadcd~
lia do Ministro da Agricultura e do Presidente da Cóínissão de Fi·
consumo estava prostituindo este Pais,. através de um crcdiário indis·
nanciamento à Produção, sinceramente, cu não posso calar.
Nilo tem sentido o Minist6rio da Agricultura'- que coordena a ciplinado, desonesto, incscrupuloso. Há pouco, no dia 21 de julho, o
política rural do . Brasil que, através da sua Comissilo de Presidente Gcisel, através. do. Banco ,Central, .bai~ou. uma portaria
Financiamento à Produção estabelece o preço mlnimo, .os principias disciplinando este crcdiário, atendendo, cm parte, a. reivindicação
apresentada através. de projeto que recebeu, nesta Casa,. o
de garantia ao cotonicultor, dando a ele a certeza de que não perderá minha,
n•
224.
•. • .
.
..
dinheiro com o seu trabalho· .- nilo tomar. conhecimento,
Essa a razilo por que estou nesta tribuna novamcnté,
antecipadamente, da importação de algodão,
Se c~istc simpatia.:dc algum diretor de órgão .do Poder ExecuFico profundamente admirado c consternado,: uma vez que, con•
tivo; do Governei f'cdcral, por algum grupo, que fique só no terreno
versando ciom o Presidente da Comissilo de Financiamento à Pro· platónico, não chegue ao terreno material. . ,
. ..
duçiio, cm companhia do Senador Evelâsio Vieira, de quem invoco o
preciso que se compreenda, Sr, Prcsidénté, Srs, Senadores,
testemunho, S. E~•: me asségurou que niio havia nenhuma possibili· que o Nordeste sofre, 6 uma necessidade no cont~to nacional; por·
dadc de se importar algodão;
que o Nordeste prod~z muitas coisas de ·que .o· Centro·Oeste c. o
OSenador Dinarte Mariz fez um discurso ontem, mas tomei ali· Sudeste, embora produzam, têm necessidade. Precisam do nosso sal,
berdade de;· usando o nome· do Presidente da CFP, tranqUilizà·lo,
do nosso sisai, precisam do nosso tungsténio; precisam de nossa mu·
dando'conhccimenio à Casa eli Naçiio de que ·o Minist6rio daAgri· mona, que tem melhor teor que a do Sul, Então o Nordeste não pode
cultura, atrav6s do Presidente da· Comissão, de Financiamento à ser fechado para balanço, O Nordeste precisa 6 de leis que ·possam
Produção, niio.tinha conhecimento algum sobrc.a importação de ai· bencficiâ·lo, defendendo-o.
godilo,
O Nordeste nilo pode continuar. espoliado por uma politica de
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, dois pesos c duas medidas; Por Isso trago o meu protesto, certo de
que o Presidente Geiscl vai atender. A esta altura não 6 só o protesto
permite V. Ex• um aparte? ·
·
de Agcnor Maria, 6 o protesto, acredito, de todos os Senadores, de
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Dai por que digo todos os Deputados Federais daquela Arca,
que me constrange c considero realmente imoral importar um pro·
' ' ...
·;:.
Dai por que estou nesta tribuna.. A minha veemência pode ser
duto sem comunicar o fato às autoridades responsáveis pelo sctor,
sentida c até criticada, mas ela c~pressa um 'sentimento maior, o
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) .;_ Permite V. E~• um sentimento do homem que vive com aqui:la 'gente c acompanha de
aparte?
perto seu sofrimento c seu sacrillcio.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Pode V, E~• julgar
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- V, Ex• permite-me um
procedimento que não seja 6tico, mas imoral, não. Isto não aceiaparte?
tamo~.
/
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-233,O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com prazer.
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O Sr. Ulnurtc Murlz.(ARENA- RN)- V, Ex• trouxd builu
um ussunto ·. importunté:; . quundo ·V, Ex• ·' móstro'u; . exibindo o
documento que contém o apelo do Ministro da·Agricultura ao pro·
dutor, no sentido de que cuidc,mais da.lavoura.algodocira, A essa
altura, naturalmente, o Sr•• Ministro da Agricultura já sabia do preço
que estava sendo negociado, S. Ex• faz, realmente, alusão. ao preço.
ConseqUentemente; é de se 'estranhar ·'qtic, após .apelo do Ministro
da Agricultura, venha outro sctor do Governo admitir·a.importaçilo
de algodilo, que significou, logo na primeira hora;•uma queda de 40%
do preço do produto.do Nordeste. fi. realmente alarmante o assunto
que temos debatido ncstcs . doísdiasiO,tcstcmunho.dc•V. Ex•;•com
esse documento que exibe ido Ministério da Agricultura,' é imprcs:
síonántc,'.Mas V;•Ex• c cu·confiamos:na'oricntaçilo:scrcna c.icgura ·
desse homem que tem estado com sua.atcnçilo voltada• para o·nosso
Nordeste,'· qué é o: eminente ·senhor :Presidente da Rcpllblíca.: Tenho
certeza de que, tomando conhecimento dos fatos;·· através da· cxposi·
ção que teremos oportunidadcdc·fazer c à•qual:já''• sc•antccipou,
como· Vicc·Lldcr. nesta Casa:· o :nobre• Senador VirgOio ··Távora, 'o
eminente. Presidente .Ernesto· Gciscl· atenderA· ao nosso apelo· c mais
uma• vez mcrcCi:rfa gràtidilo de todos'nós, que esperamos •dc'Sua
Excelência um Governo de integração ccónômica; jã.tantas vezes por
ele reafirmado.•Nilo tcniosmotivcí~·nobre·Senadori'para:nilo·confiar
na orientaÇão do Presidente da Repllblica; V."Ex•;. apesar· de figurar
na lileirada Oposição; toda vez que 'Se discuteproblema'de interesse
da nossa região' tem .se' irmanado conosco,· no' mesmo sentimento •'de
defesa da nossa economia.Tenho êcirtcza'ac que Ex• tem a mesma
confianÇa no eminente Presidente da RcjldbUca qué irá' tomar conhc'
cimento não só do que estâ ocorrendo,· mas do. apelei, 'que scrâ feito
com dudos positivos e corretos;Tenho minhas desconfia'nças de que
muitas vezes,: dados nilo' éórrctos chegam à presenÇa do Sr,Chcfe do'
Governo e. cm muitas ocasiõcs·as medidas tomadas'nilo condizem
com os inteiessesdo Pais, notàdalllente do nosso Nordeste, qué: nilo
conta ainda com organização' de classe- como ocorreem Silo Paido
c outros Estàdos - para defender os iittcresses da 'sua cicónomià.
Túdo isto, naturalmente; càridicionado à pobreza, do ambiente em
que vivemos, V, Ex• faz muitó bem ém' protestar ju~to à autoridade
que permitiu a importaçilo.,Desejo que V, Ex•,:como c~, como' todo
nordestino, manifeste sunonfiança na· atitude do Senhor Presidente
da Rcpúbliéa, no· sentido .de corrigir ~sa i~justiça que tanto ameaça,
nesta hora, o homem qué: 'trabalha
na '····
agricultura
nordestina;..
·
'
.,
,. ' , . ',, .. '

v:

'

'

O SR. AGENOR MARIA (MDB -·RN- Scnador.Dinartc
Mariz; se cu nilo confiasse no Presidente Gcisel, nilo 'cst.aria nesta tri·
buna.
o sr: Evelá;io vieira (MDB- SC)- Pcrmite!mc v. Éx• um
aparte? .:
.. .· . .
.
· ; ·
·
O SR; AGENOR MARIA (MDB- RN)- Agora, niio confio
naqu'eles'que, sabendo que o Nordeste seria prejudicado, permitiram
a importuçlio, .
.
·
.
., .
· : .
Há dez dias passados, nu Comissão de.Agriculturu du.Câmura
dos Deputados, o Deputado Cardoso de Almeida, representante de
São Paulo, protestnva contra qualquer importaçiio de algo?iio, Mus
permitiram 11 importuçiio, sabendo q~e .•~a danosa u~s Interesses
nordestinos, permitiram dentro do. prmctpto de rcversuo ou draw
back- não sei por que essa prostituição ató.do nosso idi~ma (Muito
bem!)- sabendo que esse critério di\ oportu~id.u~e t~o tmpor~ado!
de exportar sem nenhum õnus, sem nenhumu mctdenctu. Com tsso e
que niio me conformo.
·
.
· ·
No Presidente, acredito- duf estar fazen~o meu upelo- mas
nuqueles que permitiram u importuçiio, de manma alguma.
Eu só tenho essa ttdjetivuçiio: a importuçiio 1: imoral.
O Sr. Enldslo VIeira (MDB- SC) -Permite-me um aparte,
Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior
pruzer, Senador Evelúsio Vieira.

· O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) -' V, E~;, hã ·'p~·~~;;
convocou o nosso testemunho e vamos repetir aquilo.quc 1disscmos;.
na tarde' de· hoje,: cm aparte ao Sr:'·Senador ··Dinàrt~!'Mariz: ·
Estivemos com V. Ex•.conversando como Dr. Paulo·Vianna;c.clc
trimsmitiu, em. espcciàl. u :v..Ex~, ..quciniio ,huy~ri~)~pp(t_açil~,
deixando impllcito que não havia necessidade de tmportuç~o. VeJa
V;. Ex• que a medida foi adotada à revclià do Ministro'da Agricultu·
ra,· o' que não 'é· primeira· vez' que ·ocorre.. fl··constante ·serem
adotadas medidas, no cum)lo· da.agricultura, sem o seu titular'dclas
ter conhecimento,· O ·triste;' •Senador ·Agenor Maria;'· é :·que, 'com .
tantos. problemas' graves ucxigircm ·soluções,· orientação,' o 'Senhoi
Presidente da República tenha .que se preocupa~~·com mo~dOt;tias;
coin preços de algodão, éom preços de. ovos; comprcços de galmha.
Paraondccaminhamos,Scnador! '·:·
·
· ,.. ···•!· '; ....... .

a

' o si: AGENOR MARIA (MDB -:-,;RNl ~ 'M~i~~.?b'ri~acl~.
Scnado.r Evelúsio Vieira. Mas que r.ealmente me causo~ mal·c.star e ·.
rep~lsa é: ·que· a·Comissüo.. de Fina.nciamcnto à P~odução te'!l um .
estoque de. 20 milhõcsde. quilos c ·estâ' vcnden?o ·este ·algod~?:"_O
estoque da CFP, existe, Ainda anteontem o ~:e~.tdcn~c da .~ 0I)]tsSao
afirmayti'a mim e ao Senador·E~élásio Vieira que•. se' fosse 1 preciso,
elcsúspendcirin it venda desse estoque; que seu desejo c o do 'Minist~o
da Agricultura é ampuraro cotonicultor nordestino., .. ..;· ··.·:. ': ·.,
,' 'Ai, riieperguÍito: se existe. estoque. na CFP; se este algo~ã? e~tá
sendo comercializado, por que entoo ess~ firJllu que.teye o d1retto de
importar não comproudu'Cf,P'?! Pelo amor de Deus •. p~r qu~ npo
comprou da Cf'P, se 'esta' tem /algodão· de fibr~ curta para. vcnd~r?!
Por que, então, se permitir a. importação de 2 mtlhões de qutlo~ de ai·
godão de fibra curta,· quando oGovcrnodispõe desse a.lgo~ilo.eo es·
tá vond~ndo.
·
, .
.
.. ..
, · · · .·
. o Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite V.. Exi ·um

o

aparte?.
. .
.
..
.
·.· .. ··•
o.sR. AGENoRMARIA c~mo -:- RN) .:.. ot{it minh.à
repulsa, dai; sincero mente, ~ilo ~úber. em mim c~ lar. fi. p~eci~o que o
Governo'do Presidente Gi:isel tome conhecimento dessa Sltuaçíll)·"
o sr. MaÜro Ilerie~ldes (i.fDB- CE) .:.:. v,. Ex• ,;;. p~;miie 'um
breve aparte, nobre Senador Agenor Maria?
.
, . . ....
SR~ AGtNOR MAIÚA CMDB- RN) .:..·Em prim~ir? lugar,
o Senador franco Montoro, nieu qúerido Líder, , , ' : · ::,, '· ,

·.o

o sr. Pauh:Í. Guerra (ARENA ·.;.; PE) :.... Gostaria qtie v: 'Ex•
me inscrevesse nos'seus apartes.
,..
o Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -V .. Ex• quer ouvir, em
primeiro lügar, o apartei do nobre Senador Paulo Guerra?
•:; ··.
<,

" ' , . • ' __.•',

·_(

o

O.SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) :-.Tem o;aparte
nobre SenitdorPaulo Guerra, por gentileza do gentlema~.· . ' .•. ·.•
os~. Paulo Guerr~ (ARENÁ- PE).:.. Agradcç~ a·~~eferêncin
dada e a gentileza do eminente Senador paulista...
· , •: .
·

v.

o SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Peço desculpas a
Ex• por nilo ter concedid? o aparte. Niiofoi de má~vo~tud~; ·

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE).:.. Se: que V. Ex• não tem
mú-vontude. E;tit apenas exultado.
O SR. AGENOR MARIA (MOS- RN)- Muito obrigado.
.
.
o sr: Paulo Guerra (ARENA - PE)- Toda a representaçiio
nordestina, nesta Casa, estã igualmente participando do pensamento
deV,' Ex•
·
·
O SR. AGENOR MARIA (MDll- RN)- Muito obrigado,
mais umu vez, Senador.
o Sr. Paulo Guerra (ARENA -.PE)- O nosso pensamento é
de d~sestfmulo, de re.volta e de desconfiança nu• pollticu agrlcola do
Pufs. Anunciando o que produzimos, V. Ex• se esqueceu de dizer
que somos o melhor mercudo pttrtt o Ccntro·Sul. Somos .trinta
milhões de hubituntes c consumimos automóveis, eletrodoml:sticos.

-234Enfim, o melhor mercado brasileiro é o mercado nordestino, embora
ainda sem grande capacidade aquisitiva. Todos· estamos estarrecidos
diuntc da atitude da CACEX, autori~ando a importaçilo de algodilo
antes deiniciuda a safra da fibra nordestina.
O SR. AGENOR MARIA (MDB..:. RN)- Já iniciou.
. O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Pcr.mita-mc, V: Ex•,
faça um reparo ao seu discurso. Peço a V. Ex•, homem inteligente 'i
sensivel quc.é, nilo prossiga .. Conheço o Dr. Benedito Moreira, S•. S•
pode ter errado, c ·acho que errou profundamente, A atuação de
S. S• permitindo a importação de algodilo · foi profundamente lesiva
e nocivu nos interesses do Pais, porque nocivas e lesivas ao interesse
do Nordeste. S.. S•. é um dos melhores homens públicos que conheço, um dos. melhores técnicos que conheço, e é.incapa~ de,praticar
um ato.imorul. Í: contra essa palavra, contra esse ato imoral que
Ex• proferiu que peço úretire:
·
· · ·
·

v.

o Sr. viraOio Táv~ra(ARENA .,... CE) -Desde. o inicio do
pr.onuneiamcnto dcV, Ex• fizemos restrição a este qualificativo,

O Sr. Paulo Guerra (ARENA·_; PE) -Na hora cm que me
incorporo uo seu temu, c a fim de que o seu ,discurso não. fique
rn:~culudo, pois ele represcntu os anseios du Região Nordestina, a fim
dp que seu discurso não perca a purczu dus nossas reivindicações,
peço u V. Ex• mnnde rctirur dos Anais desta Casa essa palavra
"imorul", porque o Dr. Benedito Moreira nilo .é um tecnocrata, c
sim um dos mclliores técnicos, um dos meÍhores homens públicos
deste Pais.
·
·
() SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Paulo
Gucrru, não tenho nnda contra o Dr. Benedito Moreira. Estou
chamando de imoral a importação, como V,. Ex• a chamou de noci·
vu. Para nós é realmente nociva a importação. Nilo tenho absoluta·
m.:nten<~dn centra a figura do Dr. Benedito Moreira, a quem nilo co·
nheço. O J>foblernu a quem me refiro é a importaçiià, por ser ino por·
ta nu e d:mosu aos interesses de todo o Nordeste. ·
·
O Sr. VirgO.Jo Távora (ARENA - CE) - Quanto à dan~&a a
todo o Nordeste, fomos os primeiros a concordar. Mas imoral,'não!
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Peço licença para .
continuar com o meu pronunciamento. Permito-me dizer que imoral
é· a importação. í: preciso que se compreenda isso. Nilo estou
c:humando'do'imorul o Sr: Benedito Moreira. Absolutamente. NãO i:
do meu feitio;
O Sr.• Paulo Guerra (ARENA -CE)- S~ V. Ex• diz que a
illiJ>Ortuçiio é imoral, entilo a uçilo do Sr. Benedito Moreira ni!o é
illl~rttl'l

()SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• chama u
illlj'>Orlllçiio de nociva, eu u chumo de imoral. Mas é u importação.
V, Ex• niio est:\ chamando de "nocivo" o Dr. Benedito Moreira. Es·
t<i chamando a importuçilo. ConseqUentemente, estou chamundo 11
in1portuçiio de imoral, ou seja, nociva como V. Ex• disse, porque
reulmentc depõe contra os interesses 'do Nordeste. Respeito
prnfunduntente u figura do Dr. Benedito Moreira, c nilo poderia
dei~:1r de respeiti1-la, absolutamente.
(Cruzam-se apurtes. O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Virgfllo Távora (ARENA- CE)- Como vumos pleitear
ul~o.ji• eha1nundo de imoral o seu uuxiliur?
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• me permite um
nrnrt~'!

OSR. ACENOR MARIA (MDB- RN)- Pois nilo.
() Sr. Franco Montoro (MDB .:... SP) - O depoimento de
V. E.'' é importaate e grave demais pura ser desnaturado com ques·
11\.:s sem1\nticas. V. Ex• colocou bem: é umu açilo que contraria o
iutercsse nacional. No momento uparteudo por representantes do
Nordeste, V. Ex• teve o apoio de todos os Senadores da Casa rc·

presentantcs da Rcgiilo. Acrescento: V. Ex• tem não.apcnas o apoio
dos Senadores do Nordeste, mas de todos os Senadores do Brasil ...,
<

'

'

'

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) ~Muito obrigado •...
O Sr. Franco Montoro'(MDB- SP)- ,;; porque· esse ato
contraria o interesse da economia brasileira. A serem verdadeiros os
futos·aqui relatados,;há algo de muito grave: o produtor brasileiro
sendo sacrificado, cm bcncffcio do interesse particular de quem obtc·
ve essa autorização,- que está sendo condcnndu'> por todos; ;Ninguém
se refere, :uqui, à ·idoncidadc:·pcssoal:dc:.ua•\ .. b'~ _ou .·~c";i Fazendo
este pronunciamento, V. Ex•.cumprc com .rigor.umn das obrigações
do Congresso, ainda há pouco citada pelo.nobrc Lrdcr.daMnioria: a·
obrigaçilo de. fiscalizar os atos do Poder. Executivo ... NcsJe .sentido,
Senador Agcnor Maria, é que me permito. dar no. seu discurso uma
contribuiçiio, no.sentido de que esta denúncia, pela sua'gravidadc,
não ·permaneça ·apenas . numa . acusação ·.feita; .cm ,: Plenário. O
Congresso tem a função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, Está ·ui. um ato concreto,. que V. Ex•. e ilustres. representantes. da
ARENA. reconhccem.scr lesivo nos.intcresses da economia nacional.
O quC'fnzer? Tcnios cm mãos o texto .da.Constituiçilo que atribui.'ao
Congresso 'a competência para fiscalizar todos OS' .a tos· do. Poder
Executivo.' Mais ainda, neste pon10 oart: 45 da Constituição já, está
regulamentado pelo art. 7~.do Regimento da Casa, que é lei interna: .
"Art .. 74 .. As ComissõesPermanentcs- c me refiro particularmente
à Com is são .de. Econ omili ,q uc, deve, em. prossegui mcnto à den dncia
de V. .Ex•, dar an.dnmento.às explicações complementares c apurar a .
responsabilidade. daqueles ,que praticaram .este ato -;têm por.. finalidade. estudar. os ·assuntos submetidos n seu. exame, sobre .eles
manifestando~se. na forma prevista neste .Reghnento, assim ,como.
exercer. nó. âmbito das respectivas competências, a fiscalizaçilodos
atos do Poder Executivo e da administração descentralizada prevista
no art. 45 du Constituiçiio." A Comissão de Economia- é a·sugcs-'·
·tão que fazemos ::...tomando por buse.ns declarações de V.. Ex•, dos
nobres Senadores Dinnrte Mariz. c· Paulo .Guerra. c outros . dcpoi~
mentos que sobre o assunto se fi~eram no Plenário, a Comissão de
Economia devciú ·fiscalizar.'V. Ex• apelou para o Presidente da
República, e fez bem. Mas podemos e 'dévemos fazei mais: exercer a
função fiscalizadora. A Comissão chamará esses Órgãos que deram
autorização pura que ·eles apresentem súujustíficativa. ·
(0 Sr. Presidente faz soar ltcampahiha.) . ..
.. .
EsJa,.' n. sugcstitô. que faço, éumprimcntando .V. Ex•'.pcla
oportuna denúncia de um ato que fere nilo apenas a economia dó
Nordeste; mas prófundami:nte a ci:ónomill brasilí:ira.
· ... __ _
o·sr. Eúrlco Rezende (ARENA - ES) - A. Mesa t;mbêm
deverá fiscalizar ..:·. :
... ·
O SR• AG.ENOR MARIA (MDB- RN) - Senador Franco
Montoro, lico grato n V. Ex• c, mais uma vez :..
Sr. Presidente, solicito u V. Ex• po~sa continuar .à, meu
pronunciamento.
· ·
·
.

.

.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Oonçulves) - O nobre orador
estú com u palavra.
O SR •. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Sr. Pre:~identc, Srs.
Senadores,· conheço detalhadamente o problema. Estive com o Presidente da Comissão de Financiamento à Produçilo. S. Ex• me assegurou, 11ntcontem e ontem, que dispõe, nu CFP, de estoque pura comercializar. c vender esse ulgodilo, adiantando ainda que, se fosse
necessário. suspcndcriu as vendas do csJoque, com o ·fito de beneficiar o cotonicultor nordestino. Se se· permite a importaçiio do
algodão, não posso achar que essa. importaciio seja moralizudoru.
Nu o posso, de maneira alguma.
Ni\o tenho - repito - nada contra a liguru do Diretor da
CACEX. Nada. O. meu procedimento nesta Casa ê do conhecimento de todos os Srs. Senadores. Sou homem que está acima das
puixões, até mesmo dus paixões.'politico-partidárius, O meu interesse
aqui tem sido no sentido de fazer politica económica c social. Mas
não ~osso culur-me diante de uma import.açilo inoportuna c que, real·

-mmente, multrutu, c~poliu.u cotoniculturo norde~tina, especialmente ~e
feito •utruvés de Uma· reversão,, esse .sistema· de. reversão . que .dO
oportunidade:" qucni importo de'exportorscm 'nenhum ónus, sem
nenhuma incidêncio fisco),.'quondonó~. do Nordeste, preci~amo•
pugur o JCM altamente dcficitárió. Relembrando aqui o comi:rcio ...
O Sr. Dlnarte Marlz(ARENA- RN)- À penas pura ilustror o
discurso de v.. Ex• " · • ·
.
· ..
·· •
O SR; AGENOR MARIA (MDB- RN) __;Pois não, Senador
Dinartc Mariz;· ·
·
·
' • · · · ·' ·
·

· 'o

Sr.,DinarteM~rlz.(ARENA .:.._R.~)~ V. Ex• c~tá exe;cen~
do, com. ubsolutu eficiência, · u., defesa ,do :homem nordestino,
principulmcntc duquelu.úreu mui~ ~ofridu e.que mais.trabulhu.

que me traz à Tribuna é o interesse de servir a minha:Pátria; ao.mcu
Pais,c ao.mcu povo •. Não tenho .interesse de verberar contra nin'.
·guém, Não é dÓ nicufcitio, não é da.minha.formação vcrberar'con~
tra ninguém, tanto é que há 65 Senadores ·nesta Casa, cu e mais 64; c
todos. os 64 silo mcus.amigos; do continuo ao Presidente, todos silo
meus amigos, porq'uc. só tenho procuradÓ ·fazer amizades,' Quero
construir, para o futuro, e só se constrói. para o futuro respeitando. o ·
,semelhante.
·
·
' O'sr: Pa'ÚJo Guerra (ÁRENA - PE)- Permite-me V. Exí um
apàrtc, para uma cxplicâção?
· ··
•·
.· · .
, '~ ·:
.O.SR. AGENOR.MARIA'(MDB- RN)- Ninguém pode,
absolutamente criar uma· imagem querendo desrespeitar seja ·quem
for. Deus. me livre, Sr. Presidente c Srs. Senador~,.;,

o'SRfAGENOR MARIA (MDB "- RN)- Muitoobrigudo ..
Õ Sr; Paulo Guerra (ARENA ;,;. PE);,;. Para uma colaboração
. O Sr. Dill~rt~ Mariz· (AREJIIA ....:. RN)-. Quando V: Ex• sé:
1
V. Exó
. '·
•
ri:fcrc a diferenÇas é:ntre·o(CM, poderia acrescéntar também que es.·
·.. ' ' .
.
.
se homem,' para expdfiar o. s~u. produto, isto é; o nos~o.algod~o, c~UI
O SR. ACENO R MARIA (MDB - RN) - ... de verberar consujeito',ao 'imposto na cítportaçilo. 'Além do 'ICM, .o .imposto na tra qualquer pessoa. O que nic traz sempre à Tribuna é o,descjo de
exportação. Este agora será 'expórtadcí sem' pagar nenhum· imposto. acertar, é o desejo de fazcr.uma critica construtiva, no sentido de chaO:mais grave é-.'quc:essc homcnl:nordcstino, que está sujeito aos mar a atenção do Governo para as distorções sociais, que silo. profun'impostos,.ao•ICM, quando'.vai comprar.' O•trator, está onerado, na das.cm nosso Pais. Uma professora primária, na zona rural do meu
transaçilo, cm :39%,- que significa o que pagamos à indústria nacio· Estado, recebe Cr$40,00 por mês de salário, e um diretor. de. uma cm~ui. .O. produtor .paga:•39%, de: impostos: alfandegários,: se. quiser presa de. econoíniamista. ganha ,de .80 a .100· miL cruzciros . por,
importar. um.trator:Não é permitido, mas·sc o·fossc,,pagaria a taxa mês, como se o estómago da professora fosse.mcnor do que. o estó·
de importação c ainda 39%.. Nilo podemos vender aqui o nosso algo- mago do. dirctor de uma empresa qualquer de .economia mista. tl condilo, pelo que ele .vale. Por que, então, vai-seoimportar.·O produto, tra essas abcrraç3es,.é contra.essas distorções que tenho ocupado a
pura forçar. a· baixa·. deixar ao desânimo, ao desamparo, ao desa- tribuna. E esta é minha obrigação. No .dia em que não puder fazer
lento c, sobrctudo,•ao desespero, o homcm,quc trabalha na lavourE isso, volto para a minha casa. Enquanto.pudcr defender. o povo, que
algodoeira do Nordcst.e?
·
. para aqui me mandou, .citando fatos que cu possa provar, ai;, então,
..
•:
·::.•;,
-,.-•· ., .•
."'·. -..
,•
..
:'
: I
·_·,
' · • .,
. O SR.~AGENOR MARIA (MDB ~ .RN) .- Senador Dmartc cu o farei, porque esta é a·minha obrigação •
Marii, agradeço a deferência e o apoio do aparte de V.' Ex•. que nã~
.O Sr. Paulo Guma (ARENA - PE)- Permite um aparte,
só ilustra o'meu' pronunciamento como me motiva para continuar
para colaborar com v. Exo?
·
·
.,
minha luia... ,
.·· . , . '·· .... ,
'. . ,. · . . .
o' sR~ AGENÔR.MARIA (MDB.- RNl ~.v. EX• vai-me
de estarrecer a Casa, a Nação c o Governo que,, enquanto um
hectare di:aigódão pâlllista produz dois niii'quilos e não paga ICM, permitir continuar, porque, quando cu quiser conceder um aparte,
cu o farei:
·
nós, no Nordeste, produzimos trezentos quilos cpagamos ICM~
.
'
o mesmo Pais,~ a mesma Nação .. Por que; então, dois pesos c
O SR. PRESIDENTE" (Wils~n Gonçalves. Fazendo soar ~ '
dúus medidas? Por que.a cotonicultura paulista tem .a dispensa do, . compilinha;) ......; A Presidência faz um apelo aos nobreS Scnádcircs,
ICM. c a nordestina· paga 'um ·tributo· 'altámcntc deficitário, pois, a cm. obediência ao' Rcgimcnio.O émidor tem a faculdade de conceder
esta altura;' ele' não é mais gràvoso, c sim altamente deficitário ..• ·
ou niió o aparte, Apenas a'Prcsidênchi esclarece que: se ncgàdci ápa'~;
A modificação da filo~ona tributária, a partir de 196?, criou, cm te a um dos Senadores, considcra-scncsado úodos os demais;···· · :
,, -r'
•, .• !:
~
todo o Nordeste, a proJetarização do homem do êainpo. O>pcqueno,
o médio produtor rural do Nardeste proletarizou-se. Eé por isso que . O.SR •. AGENOR MARIA (MDB.- RN) - Sr, Pres1dcnte,
eles estão perdendo as clciç3cs em todo o Pais, porquanto; não tendo permitirei aparte, à proporção cm que for discorrendo sobre o tema,: .
mais o que conservar, ohomem do campl'l vota cóm a Oposição.· . Nilo é posslvcl que eu possa fazer um discurso. cm termos de. apartes,.
um em cima.do outro. Preciso .falar, vim .à tribuna para falar; Se vou
.
.
.·
i • .
.. ,O Sr. Mauro Benefldes (MDB- CE)- V. Ex• pcrm1tc, nobre receber apartes, sem podcrfalar, o que vim fazer?".. . . . . . ,
Senador?
···
O Sr. Benjamim Farah (MDB...:... RJ)- Permite-me úm aparte;·
·.
·· ' ' · '
O SR. ACENOR MARIA (MDB -,RN) :-O Coronel do meu nob-reScnador?
interior virou cocó, Sim, cm termos de dinheiro· está todo mundo:dc
O SR. AGENOR.MARIA (MDB ~ RN)- Sr, Pr.Sidc~tc, o
um tamanho só. É uma tributação qucviolcntou a economia nordcs· problema da agricultura c da importação do algodão passou, Exti nu.
porei outro assunto, que considero de alta significação. .. . .. . · .
Sob Óaspecto do' comércio, somos .30 milhões de nordestinos
O Sr. Mauro Benevldes (MDB......; CE)- Permite-me um aparte,
comprando no Sudeste, e comprando.três vezes mais caro, porque os
antes
que V. Ex• entre cm outro assunto?
dólari:s que recebemos, quando exportamos o nosso tungsténio, nosso sisai, nossa mamona, nosso algodilo>csscs dólares, se fósscmos
O SR. ACENO R MARIA (MDB -RN)- Pois niÍo. '
comprar carros, trutorcs, na. Europa, comprarlamos três vezes mais
O
Sr.MaurÓ.Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Agcbarato. O que acontece, cntilo? Na hora de vender,. vamo-nos dcba·
nor
.
Maria,
a indignação. que V, Ex• extravasa neste instante· é
ter contra us barreiras ulfundcg4rias de todos os pulses do mundo,
vendendo em geral mais barato; na hora de comprar, vamos comprar perfeitamente comprecnslvcl c entendida, sobretudo por nós que, na
na Sudeste, comprando duas ou três vezes mais caro. Este é o grande tarde de ontem, aqui debatemos o. problema relacionado .com .a
Importação de algodão, E recordo que, no momento cm que o nobre
problema,
Senador
Dinarte Mariz focalizava a questão, para dirigir apelo ao Se. Nilo queiram me levar, pelo amor de Deus, para o terreno da
ofensu.pessoal, (Muito bcml) De Jl\anelra alguma. Nilo sou homem nhor Presidente da Repdblica ·c às autoridades a que o assunto é
que fale da Tribuna com a emoção de desrespeitar seja quem for. O pertinente, foi exatamcntc V, Ex• que transmitia a Informação tran-
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qUilizadora colhida junto ao Dr, Paulo Viana, da Comissão de
Financiamento da Produção, Invertia-se, cntão,o papel naquela tar·
de: o desconfiando daquela perspectiva de se perpetrar realmente um
atentado contra o Nordeste, o nobre Senador Dinartc Mariz apelava
para o Governo, c V, Ex• trazia a este Plenário o tcst•munho colhi·
do junto ao Dr, Paulo Viana, de que não ocorreria a importação de
algodão. Ejá à noite V, Ex• via que se concretizava aquela ameaça
contra a economia da nossa Região. Portanto, é perfeitamente comprccnsivcl que V, Ex• extravase, neste. instante, a sua~ indignação
patriótica, como homem que representa, 'com a maior dignidade c
coragem, os interesses dn Região Nordestina.

muito. tempo, porque tcnno Impressão que o Governo não vai ceder
à imposição da indústria que cstá·falando que os compromissos de
prestações na· base de dez c doze meses vão dar prejuízo à ind~stria;
O Sr. VIrgílio Távora (ARENA·- CE)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RÍ>I) """: Com o maior
prazer, Senador Virgllio Távora.
.
. .
O 'sr. VirgRio Távora' (ARENA'- CE) - Agora que V. E~•
estA mais calmo, vamos falar sobre crcdiârio. Vê V. E~• a preocupação que teve o Governo com o diferencial de tratamento entre
aquele instrumento de trabalho, que é o caminhão,;;.. aqui tantas vc:
zcs por V, Ex• foi solicitado ter o Governo. um tratamento todo cs~c
cial, receber da parte oficial cstfm~Jos outros- c o. carro de passeiO,
Vê V. Ex• a diferença que as últimas medidas governamentais cstabc·
lcceram entre o carro de passeio; de luxo, c a ferramenta de trabalho
do caminhoneiro. Esperamos que v, .Ex• faça justiça a 'quem, c~frcÓ·
tàndo interesses os mais diversos, caminha no sentido de fazer com
que volte avcid~dc ao mercado de éonsumo,' · · ·· ' ·
· ·

O SR; .AGENOR MARIA (MDB - RN)-:- Muito olirigado,
Senador Mauro Bcncvidcs. Alguns jornais de hoje chegaram a rcgis·
trar que o meu pronunciamento aqui, cm aparte, era como se fosse
homem do Governo c o Senador Dinartc Mariz aparecendo como o
· homem 'da Oposição, porque, na realidade, cu tinha a palavra do
Presidente da CFP, tranqUilizadora,
Outro aspecto, Sr. Presidente c Srs;Scnadorcs, é o do crcdiârio,
crcdiârio indisciplinado que dá oportunidade às pessoas de comprarem o· que· não precisam com dinheiro que não têm. ~o que vem
, O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) -Senador Virgflio
acontecendo, crediârio incscrupuloso que está prostituindo c cor- Távora, desta tribuna sempre falei com~a maior. ênfase posslvel, ·
rompendo este Pais. Dai o problema para o qual voltei minhas vistas porque guardo dentro do meu coração um scntimc~to de defender o
no ano passado, Hoje deveria ocupar esta tribuna para falar parti· povo, custe o. que custar, ·defender sem demagogia; defender sem
cularmcntc sobre este assunto, porque sobre isto trago a 'minha pa· mentira, c defender, respeitando a autoridade do Governo; é o quc.tc·
lavra de hipotecar solidariedade irrestrita ao Presidente Gciscl que nho procurado fazer nesta Caso. · . ·
"· · ·
está adotando medidas saneadoras dentro do sctor económico.
Sobre o oroblcma do crcdiârio, trago para• a tribuna como hoSim; ~ nccessârio, No entanto, ·as pressões das federações de mem da Op~siçi!o, ·a minha aclamação, os meus parabéns ao Goind~stria c do comércio contra o Governo, ultimamente, são as mais
verno pelas medidas que estA tomando neste terreno, porque a critica
fortes passiveis para que ele volte a dar trinta c seis meses para a ven· construtiva é aquela que critica, podendo provar: é aquela que'sabe
da de automóveis individuais, trinta· c seis meses para a venda de bater palmas quando o Governo acerta, mas que também sabe gritelevisores. Digo· nesta tribuna, como um homem da Oposição: Se o tar, sabe pro'tcstar, quando o Governo erra, porque democracia é
Governo quer evitar a crescente inflação do Pais, que cstâ levando à isso. Democracia, na acepção do palavra; é direito de se usar da ver·
fome milhões de brasileiros, tem de manter esta. medida, porque, dade c do direito.· Dai sempre ter procurado desta tribuna bater
num sistema inflacionârio como o nosso, para quem tem o que ven- palmas ao Governo, quando ele acerta, mas com o direito de protesder, a inflação é muito boa, pois quanto mais sobe, mais ele fica rico,
tar, quando ele erra. Esta é ·a critica construtiva; é a·quc nós, do Se·
Mas cu me pergunto: quem vive de salário, nada tem para ven- nado, estamos procurando fazer,
.
.
. · ·
der c de tudo compra? Quantos milhões de assalariados não estilo
O
conceito
do
Se~
ado
Federal,
hoje,
cm
todo
Pais,
é
bom,
c me
.passando fome, por esta Nação aforai Por que, Sr. Presidente c Srs.
Senadores? Por conta de um crediário indisciplinado que é a maior orgulho de ser Senador. Não pelo status, absolutamente,. orgu,lho·
vâlwla inflacionária de uma Nação, porque - repito - ele dâ me de ser Senador pelo colegas que aqui tenho, pela maneira correta
oportunidade às pessoas de comprarem o que não precisam para pa· com que sabem rcprescntarcondig~amenteo •Pu is c aNacão ....
gorem com o que não têm.
O Sr. Benjamim Farah (MDB ·- RJ)- Permite V, Ex• um
Esta é a grande realidade. Conheço pessoas que compram televi- aparte?
·
são a cores, não porque podem, c sim· para· mostrar ao vizinho; há
quem compre um carro novo, para mostrar ao vizinho que está num
O SR; AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pracarro novo, mas não pode pagar a gasolina. O nosso povo não está zer, Senador.
prcparàdo para o crédito que tem. A medida pode parecer antipáti·
ca, mas é nccessâria. O Governo apenas solucionará o problema da
o Sr.. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Muito obrigado. V.
inflação, se tomar medidas realmente drásticas no sctor da economia. Ex• estava se esquecendo de dar um minuto pura o seu com,panhciro
E, como não tomar estas medidas prejudicando alguém? Tem que deu a >r. Ex• umu hora. Mas. sei compreender, sobretudo pc1o
que prejudicar. Quando deu os trinta c seis meses para o automóvel, espírito de revolta que está nu outru Bancada, revolta contra V, Ex•,
beneficiou a indústria automobillstica, A ind~stria automobilistica é revohu contru todos nós. Niio sei se revolta, também, contru essas
nossa? Nilo. Para onde vai a sua renda? Para o exterior. A ind~stria importucões de ulgodiio, essas importações esquisitas que V, Ex•
de clctrodomésticos é nossa? Para onde vai a sua renda? Para o chumou de imorul. V, Ex• não fe1. utaque upessoa. Conheço o esoi·
exterior,
rito do nobre cotegu.
o que se vê neste Pais: quem trabalha com automóvel c clctro·
doméstico está lá cm cima, desenvolvendo, enquanto a ind~stria, o
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigudo,
comércio tradicional do Brasil, o nosso comércio, a nossa ind~strio
estilo ~s portas da falência. Sim, às portas da falência! Quem tra·
O Sr, Benjamim Farah (MDB- RJ) :.._ Alguilm quer fuzcr uma
balhu com clctrodomí:sticos c automóveis estava ganhando dinheiro confusão, mas V, Ex• estí1 ubsolvido, porque quuse toda a Bancada
o rodo, como queria, mas o nosso comêrcio, a nossa ind~stria nativa du ARENA estú uo seu lado, V, Ex• está defendendo o interesse
está toda ela às portas da falência.
nucional, o interesse público. Logo, nuo se preocupe com essas
Então, o Governo tomou atitudes moralizadoras, saneadoras, insinuucil~s mulévolus, que dizem que somos urniadores de escún·
pura disciplinar o crcdiário: bai~ou o prazo pura a compra do dulos.J:scúndulo é u importacuo: escândalo é um companheiro
automóvel, televisão, rádio c geladeira. E estilo achando que o nosso, um colega, um Senador, assistir a uma denúncia desta nature·
Governo é ruim! Pois se preparem para achar o Governo ruim por zu, sem tomur posição ao lado de V. Ex• V, Ex• nno cstâ atacando o
'

o
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-237honrado. Pr•osidentc da Repu blicu, nem u dignidade de ninguém .. V,
Ex• cst(l contra uma providência que é: inconveniente, nociva, e que
um Senador da ARENA, o Senudor Paulo Guerra,ucabou de dizer
que assiste com espirita de revolta contra isso, Quero dar os pura·
bêns. Estou feliz por ter cedido a V, Ex• o meu tempo. Agora, quero
dizer sobre uquest1io do crediário. Além de ser um negócio estranho
e, utó certo ponto, nocivo aos interesses públicos, esse coml:rcio usa
de 'dúns manobras, que precisamos combater: a primeirà é: a ele·
vuçiio do custo de vida; aêada instante,' sem nenhum controle. Onde,'
estão os. órguos de .controle? A. outra, quando o cliente entra numa
cúsa pura abrir um crédito"para usar desse artificio, há, de pronto,
uma .ameaça: "Leva logo, porque este produto vai' subir de preço,"
Entiio;o cliente quejú tem,p01.ico recurso para com'prar; i: se serve do
crediúrio, porque só átravé:s dele i: que, às vezes,'ela adquire essa
mercadoria. fico assustado éom aquela ameaça, Quér dizer, estamos
numa terra onde a liberdade pura ganhar dinheiro é"excessiva. e;
preciso um controle a essa liberalidade que se dá aà i:oml:rcio na
venda 'de suas mercudorias e, sobretudo, fazendo pressão sobre o
cliente, ameui;ando·o de aumento nos próximos dias, Quero dar os
parabéns a V: Ex• e, mais que a V. Ex•, à Casa; pelo notável discurso,
que est~ pronunciando, discurso que dignifica este Parlamento, e que
interessa grandemente a toda u coletividude.
'

Quinto salúrio-fumllia proporcional, considerando uma. taxa
maior puru os salários menores c vicc·vcrsu, Sr~ Presidénte, 'Srs:
Senudores, essa tuxu do sahírl()·famfliu....; acho opémuno''á,clú:·mc'
referir~ porque quem ganha salário' mínimo 'no rricti' Estádo,"Crs'
580,00, tem os lilhos passando fome- niio dú,,rcalmente, pura.com
esta importtíncia, manter a famflia., O que unimu, o que motiva o
homem trabalhar ó' el~ poder; trabalhando, viver u 'custa" do seu
labor.' Dai o prôjeto pura que o Governo· favorecesse u' esse 'us-·
salariado de buixu renda,' dando, oportunidade,· através •do .salário;
famllia- que i: o. tínico.instrumcnto- a que,o cidudiio que. ganha:
mais, os filhos terem o sal4rio-famflia menor; ,c o ·que· ganha
menos, os filhos terem o sulário-rumiJiu· maior. pura· rêsoJVci-_ o seu

probli:mu · domê:stico, principalmente aquele cidadão quc,c tru~
balhundo, cstú passando privação. Não i:justo, nu minha concepção;•
que o filho daquele que ganhe·dcz salários mlnimos, ganhe o, mesmo
que àquele que só ganhe um saláriomlnimo. Dai o pedido feito c um ·
projeto, que é meu, nesse sentido.
·
· .'
; . Se~to: desestimular o aumento .da produção de ·v~leulos:
d•mmumdo o prazo de financiamento c tirando o crédito para·carros
de luxo,
.
. :. ,, .. .
. •
: l'or. que dar. crédito para o cidadão comprar carro ,de. l~x~?
Curro ~· luxo compra. quem· pode:. mas,nilo, silo 36 meses para. o
sujeito comprar carro, ele que não pode nem pagar.'a gasolina, .mas:
O SR.AGENOR MARIA·(MDB- RN)- Muito obrigado, pode comprar! Ailiá.o ditado que diz: quém vem atrás fecha aporta.
Senador Benjamim Farah.
Resultado: à inflação; porque se há alguém quccstá,tendo uma ~ida
Sr. Presidente. e Srs. Senadores, ano passado, no,més de setem- que não pode tér, outros pagam 'por)sso, Dé modÓ.quc sinto que esse.
bro, eu apresentava ao Governo. uma proposição de IS· itens, para crcdilirio representa umá das válvulas maiores da inflação brasileira., :
que através dela o Governo conseguisse minorar o deficit da balança . . . Sétimo: associàr :à gasolina o álcool anidro. Tcm~s cana:dc~
de pagamento,
açúcar à vontade e vales úmidos para desenvolver dez .vczcs.mais a.
Quero repetir, nesta oportunidade, que, cm primeiro lugar, eu
produçilo de cana·d~·.açúcar que temos., Então, por, que nÍló produzir.
pedia a contenção de despesas; o que não se vemfazcndo. Gastam,
álcool e adicionA-lo à gasolina, economizando· as nossas divisas, que
como se nós.estivi:ssemos num emirado qualquer. produzindo aqui representam onosso sangue. . .
" . · .·
.,.
, ,
mais petróleo do que todo mundo. Gastam dinheiro à vontade c a
, .• OitilYo: autorizar dois tipos,, de care:,.o primeiro puro.c. o.,sc-..
contenção de despesas não vem sendo feita, como. i: necessário. Pode
ser que agora- jú que o Governo mais uma vez voltou as vistas pára gundo associado ao milho .. Por que peço isso oticialmcnte?.,Porquc
estilo misturando milho ao café c, nós estamos comprando café com.
o assunto.,.uo. controlar. o poder de alguns ·Ministérios de gastar
dinheiro u torto e a direito- o PresidenteGeisel possa conseguir a milho. Entilo,. adote-se logo uma política. oticJalizada::caféde•pri·,
contenção de despesa, Porque, ati: há poucos dias passados, 'isso não meira qualidade puro, a tal preço c café associado ao milh.o a um preço menor. Assim daria oportunidade à,pcssoa que está tomando chá,
cru possível,
F.m segundo lugar:. disciplinar o poder de compra urtinciul com tomar, pelo menos, um café associado com milho a um prcçomenor;,.
Nono: diminuir a importação de trigo .c conscientizar: a· popu.normas pura o útil c o supérfluo e juros diferenciados para os bens de
lução para o consumada soja,milho,mandiocá, batata·doce, ,· .
capital c de consumo..
.
.
Sr. Presidente, por que subsidiar o trigo, Por:quefQúinh~rttos
Sr. Presidente, quando homem vai comprar um gabinete den·
tárioparu trubulhiir, vui comprar um. bem dc'capitul qualquer pura milhões vai nos custar o subsldió ao trigo este ano. Compra-se um · ,
.
.
: ··
,
produzir c. quando vai comprar um galaxle para satisfazer ·o seu braçado de pão ;,
O Sr: VlrgiUo Távora (ARENA - CE) - V. Ex• me• permite.
status, vai sofrer os mesmos juros; Isso nilo tem sentido: os juros do
objeto de trubalho se igualarem aos juros do objeto de lazer, porque um aparte?
o lazer, o conforto e o status. i: pura quem pode gastar o dinheiro
. OSR.AGENORMARIA (MDB-RN)-Com muito prazer,· ..
supi:rOuo.
·
· ·
·
o Sr. Vlrgillo Táv.;.a (À RENA- CE) ..., Apenas' para ciciare·.
Então, cu peço aqui que: o Governo diferencie os juros· dos
objetos de trubulho dos de bem de capital, dos juros de bens de lazer, ceru V. Ex! que o subsidio' do trigo nil~ vai custar este ano .500 ini;·
lhõcs, Para u populaçuo.brasileira comer o pilo a() preço que come
de bens supi:rfiuos.
.
.
Em terceiro lugar: suspender us importações 'de qualquer hoje- a. éhamada m!Í:Un: ~af'é com·leitc ·c pão -:- o Governo ·gasta
produto. que produzimos no Brasil. Não entendemos por que impor· nilo.500.milhõcs, Hã dois anos-atrâs ·gastou 2 bilhões, 450 milhil.es:
tur o que temo.~ e nu o pugm o que podemos. Importa-se tudo; inclusi· no uno passado: 3 bilhões· e 800 milliiles, c só, no primeiro ·semésire
·... · ·
vc, 'ugoru. algodão. se temosulgodilo pura vender nu CFP. Quarto: desse u~o 2bilhões. 1?: o subsidio que oGoverno dA.
criur o tnercudo de consumo interno, Porque fulo no mcrcudo de
OSR. AGENOR MARIA (MOB ~RN)- V, Ex• acha êorre:
consumo interno? Os produtos nobres deste Pais, quuis silo? Soja,
to que se subsidie. o trigo que nilo. é nosso· c. deixe o. leite sem
ucúcur e cufé:. Silo produtos que representam talvez mais de 50% do. subsidiar, que i: nosso1
que importllm~s. O que ucontecc com esses três produtos? Nós
O Sr, Virgnlo Távora (/\RENA- CE)- Pcrdilo, V, Ex•,estA
os produzimos, mas.· ficamos nu dependência do consumo
,equivocado
também. O leite de toda a rcgiilo, inclusive a de V, Ex•;~
intcrnucionul: c, por incrível que pareça seus preços dependem das
holsus .de vulnres do mercudo internucionul. Se o consumo no subsidiado.
exterior diminuiu, ele reflete mal para nós. As bolsas de valores silo
O SR. AGENOR MARIA(MDB- RN)- Subsidiado atrav~s
ucionudus lú c o preço i: nos dado no exterior. Então, precisamos de juros.
criur um mercado interno pura nossos produtos, por nilo ter sentido
O Sr, VIrgílio Thora (ARENA- CE)- Subsidiado atruvl:s de
produzir-se delicituriumcnte puru se vender perdendo dinheiro. Dui
porque pedi uqui. no uno pussudo, pura que se criasse um mercado juros'/ Cadu litro de leite, tomado pelo nordestino; o Governo
subsidio com 30 centavos, cada litro.
interno forlc.
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.por isso, porque o leite está valendo menos do. que a coca-cola •. Uma
coca-cola tem mais valor que um litro de leite.

a expressão contundentemente compreendida n~s s~us:estrit~s. ler·
mos: "a importação é imoral." S.' Ex•,.Jogo cm scguada, cm va_rtudc
da intervenção do ilustre Sr. Senador Paulo Guerra, disse .que não
chamou a autoridade de imoral;mas·a importação' é quc'é .imoral.
O Sr. VlrgOioTávora (ARENA- CE)- Perdão!
Ora, Sr. Presidente, uma coisa não. pode nunca ser sujeito alivo de
o SR. AGENOR MARIA (MDB- Rr•i)- ~ um. verdadeiro crime contra ahonra. O algodão cm si,' c a importação, também cm
si, por nilo serem seres vivos, não praticam· nunca nem a 'caiOnia,
rurgante!
•
· ·
nem a difamação c nem a inj6ria, qu'c são os delitos de lingtiag~m.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - O litro de 'leite é Ora, se assim •é, de imoralidade foi acusada a· autoridade que. or·
subsidiado pelo Governo Federal c desafia contestação.
dcnou a importação. O' Sr; Senador Paulo Guerra fez um opclo·ao
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)..:.. Nobre orad~r;-.a Sr. SenadorAgcnorMaria para quc.rclirassc aquela c~prcssiio, por··
Presidência faz um apelo a Ex• para que conclua o seu discurso, que, no restani•· estava âc'acordo com o ora~o.r. ~Jiã.s, S. Ex• canse-:
guiucapilalizar, conseguiu faturaro apoio da unanamadadc do banca·
porque o seu tempo estã esgotado.
da nordestina, mas não atendeu ao apelo. · · .
· · .'. . . .
O SR. AGENOR MARIA '(MDB - RN) - Senador Wilson
O Sr . Senador Franco Montoio, na sua condição de 'Lfdcr,
Gonça!vc.i, dignlssimo Presidente da Casa, meus dignlssimos 'pares; quandop~iu o aparte, realizou no espírito de todos nós a iinprcssã~
Antcs de encerrar, desejo dizer, dcsta·tribuna, qúc o que me trouxe a de que fosse sccu.ndar oapelo dó crnincntcSc~ad~r pernambucano,.
ela foi a vontade de reivindicar; de criticar c de protestar cm nómc de mas, ao conlrário,lamcntavclmcnlc, o Sr. Scnador.Franco Montare
um povo, para com o qual tenho responsabilidades. Devo dizérquc concordou cm gênero, número c grau, cm Leida a'sua extensão, com o
não vai pelei meu coràção ·nenhum sentimento mesquinho, nenhum pronunciamento do seu liderado. _ · . . , .
desejo de denegrir a honrado quem quer que seja, mas vai pelo meu
Ora, Sr. Presidente, o Rcgimcnio da Casa dispõe ln verbls: ·
coruçilo a vontade de acertar, de lutar c trabalhar por aqueles que me
· "A ri. 21. Ao Senador é vedado:
mandaram para esta Casa. . .
..
a)·.Fazcrpronunciamcntos·· que envolvam ofensas às.
Agradeço:·a ·deferência da Mesa, agradeço aos meus nobres
instituições nacionais, propaganda'dc guerra, de subversão
pares c peço a·.oeus todo-poderoso quc.iluminc a consciência daqueda ordem pública ou social; de preconceito de raça; de reliles que silo responsáveis pelo Pais; pois precisamos encontrar um
gião ou de classe, configurem crimes contra a honra ·OU
modus vivendi entre o capital c o trabalho. O que não é passivei é que,
contenham incitamento· à prática de· crimes de qualquer
a cada dia, o capiial fique mais poderoso c o trabalho, mais cscràvo e
natureza.
.
~'
mais submisso. .
·
b) usar de expressões descorteses ou insultuosas," ·
Peçd'u Deus porque acredito, Sr: Presidente c Srs. Senadores,.
A seu turno, o art. si, número 33, reza:
numa vida espiritual. Acho que esta vida é uma mera passagem
cfõmeru e que o dinheiro serve, muitas das vezes, paru bitolar' as
O·:
pessoas. Em certas situações; é muito mais fácil compreender a atitude do motorista do que a do dono do automóvel. Por quê? Porque o
33) promover a publicação dos debates c de todos os
dinheiro bitola, amesquinha as criaturas.
trabalhos c aios do Senado,· impedindo a de expressões
Posso afirmar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, retiro-me desta
· vedadas por este Regimento,. inclusive quando ·constantes
tribuna com a consciência tranqUila, pois o que aqui procurei fazer
de documentos lidos pelo orador;"
· foi, simplesmente, defender aqueles que, trabalhando, lutam pela
Com essas. considerações, Sr. Presidente, levanto a ·presente
grandeza da minha Pátria. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas. O
questão de ordem, solicitando a atenção da Mesa no sentido de
orador é: cumprimentado.)
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Peço a palavra, Sr.· expungir do pronunciamento do eminente. Senador Agcnor Maria o
qualificativo de '.'imoral'~ dado ao substantivo "importaçi!ci','. ,
Presidente, para uma questão de ordem.
Quero dizer, Sr. Presidente, que não implica esta questão de or·
o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o dem cm apreciação quanto ao.mérito do discurso, mas tão-somente,
nobrcSenador Eurico Rczcndc, para uma questão de ordem.
à contençiio, sabiamente estabelecida pelo Regimento.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Pela ordem. Sem
O Sr. Fran.;., Montoro (Mos·.:... SP) - Sr. Presidente, peço a
revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
palavra, como Lldcr, para contraditar a qlu:stão de ordem.
· •
Com base no art. 21, letras a c b c art. 52, n• 33, do Regimento
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
Interno.
Sr. Presidente, acabamos de ouvir o discurso do eminente Sena- nobre Senador Franco Montoro, parai contraditar questão de ordem.
·dor Agenor Maria c os debates aqui travados cin torno do seu
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) ·. Pela ordem. Sem
pronunciamento. Desejo, preliminarmente, salientar que não é meu revi silo do orador.)- Sr. Presidente:
.
propósito ingressar no mérito das considerações tecidas, mas idcntifi·
Corno Lldi:r, para contraditar a q'ucstilo levantada por S. Ex• o
car, naquelas palavras, uma expressão que, claramente, !ropical· Sr. Representante da Liderança da Maioria, cu penso que é preciso
mente, vulncra dispositivo regimental. S. Ex•, talvez movado pela separar o essencial do acidental.
exaltação, usou, ao qualificar a operação governamental motivadora
Os assuntos trazidos ao conhecimento da Casit, c confirmados
do seu discurso, a expressão: "a importação é imoral".
por todo .o Senado, silo da maior gravidade. Esse é o grande sentido
Sei perfeitamente que o ilustre representante potiguar é um ~o· da contribuição apresentada pelo Senador Agcnor Maria.
mem conhecido nesta Casa como de conduta moderada, de esplralo
No meio de sua Jocuçilo, ao se referir ni!o a uma pessoa, c muito
p~blico c também de intcrvivência cativante com os seus colegas •.
menos ao Presidente da. C/\CEX, coino aqui foi indicado, mas
Acredito mesmo que essa expressão não contenha aquele·. anlmus depois de se referir a vlirias declarações de autoridades, contraria·
alvejado pela letra do Regimento c pelo dispositivo do Código Penal. mente u essa pretendida importação: c depois de caracterizar esse
Mas, uconlccc que, publicado o seu pronunciamento, obviamente, ato, Sr. Presidente,- o produtor do Nordeste, humilde, que truba·
nilo •silo publicadas os intenções, nem existe sequer o recurso do lha o uno inteiro c nu hora de obter a rcmuncruçõo ju~la do seu lraba·
.uslcrisco explicando qual foi o dnimo que configurou a expressão lho, é surpreendido com a nolfcia de que uma nrmu particular obteve
llsada. Entilo, na Impossibilidade absoluta da memória da Casa, atra· autorização pura importar uma quantidade de algodão ·suficiente pa·
"és do Dldrlo do Congresso Nacional, devassar a intenção do o~ador.
ruo seu consumo, prejudicando o trabalhador, o produtor brasileiro
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-S. Ex• fez uma considcraçi!o:-"cssc quadro revela uma imoralida·
dc",lmorul, no sentido em que tudo aquilo que é contra o interesse
nacional é contra a ordem morai," a ordem dos costumes humanos.
- Nesse sentido amplo a sua alirmaçi!o é perfeitamente válida,
Nilo quis S. Ex•. c ralirmou claramente; injuriar: E declarou
S. Ex•, dc.forma expressa, que_ não fazia nenhuma- restrição ,11
dignidade, ao valor,' ao espirita p~blico, das-autoridades auc:havia
cuidado da matéria,
·Mas-o fato•cm si revela uma situação contrária ao interesse
público. Para o interesse privado de alguns se sacrifica o trabalho ho·
ncsto de muitos.
Esta situação não nos parece cóniigurar,.de nenhuma maneira,
úma acusação de 'imoralidade a- alguma autoridade, porque, Sr;
l'rcsidcntc, pura que se caracterizar a imoralidade de um ato, silo ne·
cessArias duas condições: uma, é_ a intenção de" ofender;' c outra é que
u matéria, cm si, rcprcscnte.uma transgressão da ordem moral. _ ê,posslvcl que o ato, no seu conjunto como aqui foi apresenta·
do, tenha sido praticado pelas autoridades que o_. autorizam sem esta
visão conjunta, sem nenhuma' intenção.
De _modo_ que não há:, por que agravar- c pretender; d:ir às
palavras do Senador Agenor Maria .um sentido que S.,.Ex• não quis
dar.. Não quis S. Ex• injuriar a ninguém c, expressamente, ressalvou
qualquer ofensa de carãtcr pessoal:
Ademais, o seu discurso foi feito de improviso.- ''E em_ seu nome c em nome da Minoria, quero'dcclarar à Mesa
que, sc:a-Mcsa encontrar no discurso alguma ofensa pessoal; S. Ex•
é o primeiro a solicitar que a matéria seja retíficuda porque a sua ín·
tenção; de nenhuma maneira, foi ofender ou injuriar qualquer admi·
nistrador deste Governo. ·
ê u declaração que tenho a fazer, Sr. Presidente; (Muito bem!)
O Sr. Agenor Maria (MDB _:: RN) - Sr. Presidente~ peço a
palavra para uma explícaç~o pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Wílson Gonçalves) - Lamento ponderar a V. Ex• que, regimentalmente, u Prcsídéneía é.obriguda a rc·
solver a qu'csião de ordem.
O Sr. Acenor Maria (MDB- RN) -,.Mas untes de V, Ex•, rc·
solver, cu queria dizer só duas palavras.
.
. O sR: PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Mas o problema é
que só um pode contraditar IÍ questão de ordem .. ·
A Presidência passa a apreciar a questão de ordem.
.
O nobre Senador' Eurico: Rczende' fundamentou u· questão de
ordem no urt.21 •. 1etras a c b; do Regimento Interno eurt. 52.,
O art: 21 diz:
·· ·
"Art.21. AoSenudorévcdudo:
a) fazer pronunciamentos que envolvam ofensas às ins·
títuiçõcs nacionais. propagundu de guerra, de subversão da
ordem p~blica ou social, de preconceito de ruça, de religião
ou de classe, configurem .crimes contra u honra ou con·
tenham incitamento à prútica de crimes de qualquer nàturczu
(Const., art. 30, parúgrafo único, c);
b) usar de expressão descorteses ou insultuosas.
§ I•. Igual proibiçílo vigorurú para documento cuja leitura o Senador fuça ·da tribuna ou que incorpore u qualquer
manifestação de seu· pensamento.
.
§ ~· A Mesa providenciará u lim de que niio constem
do Dldrlo do Congresso Nacional c dos Anuís as expressões
cónsidcrudus untí-regímcntais."
Quanto uo urt. 52, i: da competí:nciu da Presidência escciimur,
quando o caso, expressões injuriosas, descorteses, dos pronunciamentos feitos nn Cusu.
A Presidência, exuminundo serenamente u questão, ni1o çncon-

tru u interpretação dada pelo nobre Senador Eurico Rezcndc, porque
se u Presidência ouviu bem, o Senador Agcnor Murlu se referiu, u
certa alturu do seu discurso, que o ato de permissão da Importação,
além de prcjudiciulaos interesses do Nordeste, cru imoral.

Considerando a lisura da ofensa, pensa a' Presidência. que ela se,
dcvn.rcfcrír dírctamcntc a uma determinada pessoa ou autoridades; . ·
. Dentro do sentido do pronunciamento, nllo nos, pareceu que fosse cssa:a díreçi!o dada às palavras do nobre orador, .principalmente
quando S. Ex•;advcrtído de que a palavra poderia ter uina significa·
çi!o de ofensa pessoal, apressou-se cm dar os esclarecimentos necessários para que não parecesse procedente essa interpretação. · · ' . '":
· ·. Se. a Presidência aceitasse a questão, de ordem ora suscitada,
creio· que dificultaria, sobremodo, os debates nesta Casa, porque o
orador que antecedeu o.nobrc.Scnador Agcnor Maria; examinando
o mesmo assunto,' disse que issó constituiria um crime - um crime
contra os interesses do Nordeste: · ·
·
·
· ·
· Se a Presidência·- não crll'cu quem estava, nó momcinto;·na
Presidência- entendesse que crime tinha, assim, o poder ofensivo e· ·
niio. apenas o qualílicatívo do'ponio de vista •nacional ou rcgiànul,
estaria ·na obrigação ' de" mandar, também, :suprimir• a· palavra
"crime" porque, ·na íntcrprctaçilc:i dada pelo· nobre· autor da questão
de _ordem, poderia parecer que a autoridade responsável pelo ato era· .
criminosa.··
·
·
·
' ' ·.
De forma que, examinando scrcnamcntc;·'como disse; o problc·ma. entendo·· que a cxprcssi!o . consídcrada· ofensiva, dcscortés,:•~
aquela dirigida,' díretamcntc 'à<' uma' pessoa ou autoridade, coni o
sentido de ofendê-la
na sua dignidade;
.
. na sua honra.·
Haveria, como salientou: o nobre Senador' Eurico Rezcnuc, o
inconveniente ou a possíbílídadedc que quem quci que fosso que lesse o Diário do Congresso Nacional c se déparassc 'coti a 'palavra
"imoral... pudesse dar a íntcrprctaçãb 'que deu õ 'nobrc_autói da qües'
tão de ordem c isso poderia, realmente, atingir; de ccrtô mo_do, cm·
bora indirctamcntc, a:pcssoa da autoridade responsável. pelo aio de
importação. No entanto, quem se der ao trabalho, ou ao· deleite de
ler o discurso do nobre Senador,. encontrará imediatamente ao
emprego dà palavra "imoral': as suas 'escusas, a~ suas dcclúrações de
intenções que .evítiun, inteiramente, uma intcrprctai;ilo )ioncsta de
quc,elc quis ofender aauiorídadc,
·
· ' ' ··
Em face dessas considerações, a Presidência deixa de acolher a
questão. de ordem, cxatamcntc porque parece que ela não' está; na
interpretação da Presidência, dentro do sentido do'art. 21 c suas le~
tras, cómo, por outro•lado; írlamos ficar numa dificuldade muito
grande para aceitar outros pronunciamentos onde há expressões dessa natureza; ·que nílo silo empregadas dirctamentc contra ·,uma pcs·
soa, mas que ficam no contexto do' ·discurso;· Então; passariam osaqui, de agora· cm diante,' a· pínçar> discurso por ·díscurso,·âquclas"
expressões que poderiam si:r descorteses ou injuriosas; na íntcrp'rctn·
ção dêqualqÜcr um' dosSrS:'Scinadorcs: -;'' ' '· ' - '' '"' "
· Dessa .. fo'rma: dentro dessa · fundamentaÇão c piociirarido
, alcançar o sentido da letra do Regimento· c o próprio pronuncíanii:n·
. to do nóbrc rcprcsc'ntaritc potiguar, a Presidência indefere a 'questão
de ordem: (Palmas;).. .
'
," .
'

'

O Sr. VirgRio Tá•ora (ARENA- CE)- Sr. Presidente, éomo
Lldcr, peço a palavra.

.o SR. PRESIDENTE (Wílson Gonçalves) ·_:Tem a palavra~·
como Lider, o nobre Senador Vírgllío Távora.
·
O SR. VJRGILJO TÃVORÁ (ARENA -.C.:E. Co~o Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem Rcvisílo do orador.) -,.Sr. Prcsi~
dente, Srs. Senadores, decidida a, questão de ordem por V. Ex•. julgase a Maioria na obrigação de, mais umavez,dcixilrbem clara sua
posição,
Muito antcs.do díscurso'do eminente Senador Agcnor Maria,
tomando conhecimento dos reclamos do: Senador Dinarte Mariz, .
aqui viemofo'U ·asseguramos ao Plenário os.csforços que faríamos
para que tivesse êxito a sollcítuçilo de audiência ao Presidente. da
Rcp~blicu, proposta pelo Senador Dinartc Mariz às Bancadas do
Nordeste. Enfatizamos a afirmativa que fizemos 11 autoridade, que
nos ínl"ormou da medida, da nossa absoluta díscorddneía, ·
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-240Após S. Ex!, o Senador Agcnor Mnrin· pronunciou seu discurso, com o qual óbvio, por vários dos conceitos emitidos, nüo poderia·
mos estar absolutamente de acordo, Mas isto nilo invalida n aquics·
cência de todos nós nordestinos, c nilo como deixou a antever o ilus·
trc Lidcr da Oposição; que havia restrições por parte de membros dn
ARENA c justamente nordestina, à reivindicação que, al~m de justa,
representava anseios dc .. umn rcgião .• sofrida como a nossa; E
dissemos que .Sua· Excelência o Senhor Presidente da República,
nuturnlmcntc ouvindo as justificativas. que fam'os dar, dccidirin,.do
'alto do seu alvcdrio, de maneira coerente com aquele passado que
sempre foi de resposta positiva aos anseios mais legítimos dn nossa
terra, se razões outras, que a nosso ver silo insubsistcntcs, apresenta·
dns nilo, fossem. Contaríamos como certo que. essa medida seria
cstancàda, Esta é a posição não só da Maioria, como c principal·
mente de toda a Bancada nordestina do Partido ....
Qualquer' intcrprctnçilo dada diferente só pode ser creditada à
paixão, no interesse, porque nilo dizer, da grei a que pertence quem u
emitiu, .. , ·
.
.·
,
, .
Estas as explicações aqui feitas c o compromisso que temos de
cnvidnr todos os esforços, como Líder· eventual da Maioria, para que
as.Bnncndas nordestinas possam exprimir junto. no,mais.alto magis·
trado da Nação, Sua. Excelência o Senhor Presidente Ernesto Geiscl,
suas razões que, certos estamos, tcrilo de Sua Excelência a devida
considcrnçüo c apreço,
. .
Era isto'quc precisava ·nqui,licar bem claro; Sr.Prcsidcntc.
Acreditamos que; como falamos cm português, deve ser entendido
por todos que nos ouvem. (Muito bem I)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Nelson Carneiro, por cessão do nobre Senador
Danton Jobim.
O SR. NELSON CARNEIRO .(MDB- RJ. Prnuncin o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) '- Sr. Presidente, pedi n
palavra pura encaminhar, através da' Mesa, à douta Comissão de
Saúde, um memorial,· um estudo feito sobre o problema das endemins no Pais, resultado de pesquisas provocadas pelos estudos dn V
Conferência Nacional de Saúde, promovida pelo Ministério da Saúde c recentemente realizada.
Estou certo, Sr. Presidente, de que n Comissão de Saúde
encontrará nesse trabalho, cuja leitura faço nesse instante, elementos
bastantes pura dar sua contribuição para a extinção desses males,
Aindn da tribuna, Sr. Presidente, quero referir-me no notável
discurso que ontem pronunciou, nesta Casa,. o Senador Otto
Lehmann, lembrando os 150 anos dos cursosjurldicos do Pnfs.
Naquela oportunidade não quis. apartcar S.· Ex! para não dar
uma nota estranha àquela pauta de harmonia que caracterizou o seu
discurso. Mas, a Folh• de Sio Paulo, de ontem, publicava n respeito,
uma longa reportagem enela o depoimento do Professor Goffredo
da Silva Tclles Júnior, que já foi nosso colega na. Câmara dos
Deputados: docente há 38 unos da Faculdade de Direito daUSP- e
o mais antigo da Universidndc- falou em seu depoimento, sobre as
mudanças ocorridas nu instituição, sobre o Direito no Brasil, o cn·
sino do Dircto, sobre n reforma do Judiciário.
O professor Jcciona a matérin Introdução à Ciência do Direito.
Sobre a conduta dos estudantes da Faculdade de Direito, o
professor disse que o espirita de civismo c as atitudes estudantis
:ontinuam os mesmos,
·
·
"A linho dos alunos dn Silo Francisco tem-se cnractcrizndo
como contrária a qualquer forma de opressão. As manifestações
foram untes mais freqUentes. Se hoje não se manifestam mais aberta·
mente í: devido aos instrumentos de segurança: o Ato Institucional
n• 5 e o Decreto-Lei n• 477. Os estudantes da Escola silo contrllrios
a todas as formas de corrupção, inclusive n corrupção do direito".,
Na visão do professor, aos estudantes de Direito da USP,
qualquer espécie de condenação sem audiência dos acusados,
quaisquer processos pura obtenção forçada de depoimentos, "como
por exemplo os processos de tortura", constituem "Ongrantc
corrupção dos processos jurídicos c da idl:la,de Justiça",

"Agora como nuncn - disse- n ordennçiio jurfdica legitima
adquire exccpcionnl imporliincin. Faço distinção bem clara entre o
direito legitimo c o direito legal: este é o direito que está cm qualquer
lei, aquele, o legitimo, só pode ser cncontrad\) na lei que exp-rime u
vontade livre dos cidadiios. A lei precisa ser cumprida, mas u lei pode
scrilcgftima",
Segundo o professor Goffrcdo da Silva Telles Jr., esse pensa·
monto cstâ vivo na escola do Largo,
"O Direito vem assumindo maior importância no mundo
moderno. Nada se pode fazer sem o concurso e o parecer dos
juristas".
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V, 'Ex• um
aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO. (MDB - RJ) - Com muita
honra. ·
·
·
,· ·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- V, Ex', lendo este
documento" naturalmente a ele se· alia· ideologicamente. :Tem-se
falado muito, como condição de eficácia pura a Reforma Judiciária,
na supressão do- AI·S. Trata-se, evidentemente, de um equivoco ele
interpretação •. Não·digo que seja um· equivoco ·Jnmentável, porque
nuncn é lamentável pregar-se a erradicação de leis· de· exceçiió,
embora todos sintomas que, infelizmente, nindn não é oportuna essa
erradicação. Mas devo.ponderar a V. Ex' que,: quando nilo existiu o
AI·S, a Justiça funcionava mui ou não funcionava. Não é o AI-S qúe
está perturbando o mecanismo do Judiciário,' porque, muito untes de
1968, a Justiça já comemorava.vãrios aniversários de mal funcfànumento. Então, não se culpe o Al·S pelo o insucesso do: aparelho
Judiciário, porque o Al·5 veio depois e, talvez, até pura suprir
algumas deficiências,- ató.paru suprir- constituindo-se num mui
necessário. Eu queria dar esse aparte, porque o ilustre SenndorOtto
Lehmann, por ser novo na Casa; devia ter-se impressionado com o
elogio vestibular que V. Ex' fez no discurso, por S. Ex• proferido, u
respeito da lnst~laçiio dos cursos jurfdicos.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB -· RJ)- Foi uma pcnu
que V, Ex• não o tivesse ouvido.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA_: ES)- Mas cu, que conheço
Ex• e tenho, com relação a V, ·Ex•, diploma registrado no Minis·
ti:rio dà.Educaçüo, tenho um curso completo da malícia de V. Ex',
sabia perfeitamente que, depois daquele elogio feito. uo pronuncia·
mento do eminente .Senador paulista, V, Ex• colocnriu alguns "mouros na· costa" daquele discurso. o que fez V. Ex•

v;

e

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ),;... Muito obrigado
aV. Ex'
·
. ·
.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - Mas cu não queria
deixar passar essa observação. V, Ex', como advogado, sube perfei·
tamcnto que, muito antes do Al·5, acho que 50 anos antes do Al·S, u
Justiça já funcionava mui.
O SR. NELSON CARNEIRO·(MDB- RJ)- Agradeço a
V. Ex' lamentnndo que não tivesse tido V. Ex• n oportunidade de
ouvir ontem o notâvel discurso do Senador Otto Lchmunn, senão
V, Ex' não veria, nas minhas palavras, apenas um elogio pura depois
vir a maiCciu. Não., o elogio é sincero. O discurso foi tão eloqUente c
tilo digno de encómios, que não me aventurei u upurteâ·lo, pura que
não desse uma no tu de restrição à posição em que S. Ex• colocava u
sua oração,
I

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - V. Ex• permite um
uportc? '
O SR, NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muitu
honra.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Tenho u impressão de
que o meu Lfdcr se prcocupu demais com u minha passivei ongenui·
dude. Realmente, nuo·possuo a cxperiênclu de V, Ex's, mus tenho ui·
gum conhecimento haurido na,. minha longa vidu profissional e

-241confesso .que só percebi boas intenções.de parte de V. Ex• no elogio
que generosamente me faz. Muito grato a V, Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Muito grato a
~~

.

anos, O Dr•. Ernani Guilherme Fernandes da. Mota falou sobre o
programa de controle das grandes endemias: malária,. que assola
grande extensão dc,nosso. território, ela estando sujeitos milhões dé
brasileiros; Doença de Chagas, til o ligada ao atraso sócio-económico
de nossas áreas rurais;' Esquistossomosc Mansónica, a doença 'que
mais sé discnvolvc e. difunde 'nas .áreas subdesenvolvidas;~fruto .da
faltá 'de sancnmcnto básico, de i:ducaçilo sanitária; de estiútura de
trabcil!Ío, mal que hoje assola.·a grandc.maioria de nosso território~
numa alarmantc.cxpansuo de. sua ãré:a de incidéncia; Peste, qtÍc ainda
assola .várias regiõi:s de nosso Pais;' Febre Amarela, de notórios impli;
caçõcs internacionais; . Lcishrrianiosc; Filariosc; Bócio Endémico;
Bciuba; Trncorriú; ·.Meningite . Mcningogócica. Estas apenas as màis
"importantes". pois as simultâneamente niúis graves' c que .mais
assolam o Brasil.
·" · ·

a

Sr. Presidente, quanto ·ao trecho que li, referia-se a manifesta·
çõcs dentro da faculdade c nilo à Reforma da Justiça. Sobre a Rcfor·
ma da Justiça, diz o ProfessorGoffrcdo da Silva Tcllcs Jr.: ·
· Segredo e Mistério
.
, . Ao falar sobre a reforma do Judiciário, o professor 'de·
clarou:
. <· ·
·
·
: · .· · "O•quc se pode salientar é a tristeza causada cm toda a
classcjuridicu. do . Pais, .pelo segredo c mistério dentro dos
quai~ o projeto foi.elnborado. Projetas dcssa·ordcm devem
nascer c crescer dentro de um ambiente livre de manifestação
Este, Sr. PrcsideÍac, um assimto da ~~icir rclcvãnci~, p~isdiz
c opinião".
respeito à grande maioria da população brasiiéira, vitima desses
Segundo o professor, as grandes.leis nunca devem cxcr· males,· bem como ,resulta cm· permanente desprestigio· internacional
cer o papeJ.de impactos sobre os governados. Ao contrário, para 'o Brasil, além do colossal ónus .económico deles dccoircntc
falou, devem refletir os·scus anseios.
Estas doenças nos assolam há muitos anos, bem sabcoios. Mas; ~
Para o mestre, a chamada· Reforma Universitária rcpre· mais grave é que a suá maiori~ tem se cxpandido'jlOr regiões qué não
.sentou.um passo importante ao aprimoramento da:USP cm .eram por,clas infestadas, num processo alarmantc.c que já alcança
geral; no entanto, ainda está distante daquela preconizada.
quase todo o nosso território; no caso de alguns desses males, como a
"Dentro ·da Faculdade de Direito, especificamente, a csquistossomosc, Somente uma.ação eficiente, constante, logrará li·
reforma teve· seus· efeitos, como por exemplo a substituição vrar-nos dessas doenças, que são ainda motivo desprestigio para o
das cátedras pelos Departamentos, :possibilitando maior Brasil no mundo desenvolvido. Na verdade, hã muito o panorama
aproximação cntrc·profcssorcs'c áiunos.' Mas,• a •meu ver, a trágico que nos carnctcrizn"já deveria :ter ·sido nltcradõ substillí· vcrdadcira•rcforma·do ensino do Direito ainda não foi feita, cialmcntc, houvessem nossos sucessivos governos executado politica
por. que, segundo me. parece, essa transformação não. deve certa c persistente, Infelizmente isso não se deu, a despeito das inúmeapenas.· se cfctuar nos curriculos, mas· nos :processos de ras e .tão estrepitosas .. campanhas desfechadas:. pelos , Governos,
sobretudo cm períodos eleitorais. Prova de que não temos dado a .tão
ensino'-', ·.
. .
Dcclarou'ainda.o professor que na Faculdade de Direito grave qúestuo i relevância quemcrccc está no fato da maioria dessas
da USP ainda predomina, "por diversas circunstâncias", uni doenças. terem se expandido .por nosso .. tcrritório •.•muito além .do
sistema muito antigo: o de aulas tradicionais dadas cm clas- imaginado pelos mais pessimistas.
ses" onde se aglo'mCram · estudantes cm turmas occãnicas"
'Sr. Presidente, novamente o Governo vem suscitando o problc·
~Para o mestre; o ensino do .Direito scrhi'mais' proveitoso co~ ma, conforme temos todos visto cm publicidade através da televisão
técnicas de seminário.
..
..
. .
c demais meios de comunicação de màssa. A gravidade cio assunto é
"Devo dizer ·.que, pessoalmente, venho adotando esse imensa c sua atualidadc é indiscutivcJ,.face a propagação de doenças
sistema, de, ensino para pequenos. grupos, há muito tempo, por todo o Pais atingindo até mesmo regiões. as mais desenvolvidas,
antes de 1968.. As duas turmas queleciono de manhã são divi· como São. Paulo c Rio, Como sempre, as autoridades do Ministério ,
. didas,cm oito o~ nove grupos, com 25 a trinta.alunos cada, da Saúde afirmam contar com insuficiência de recursos financeiros, a ,
despeito da ajuda que obtém de órgãos internacionais.
. que estuda.m /uardc na pequena.sala do Departamento."
Sr. Presidente, ao incorporar essas considerações ao. discurso
Parece-me, Sr. Presidente, 'que o Senado deve invcsÍigÍu ~
que ontem proferiu aqui o nobre Senador Otto Lchmann, nilo tenho problema, inteirando-se do que está ou nilo está sendo .feito cm prol
nenhum propósito senão o de apelar para o Governo. Que no pórti· das populações mais ameaçadas; dos programas governamentais,
co da sua.Reforma Judiciária, ele também atenda a.essa.velhn nspi· sua execução; dos recursos orçamentários ou c1.tra·orçamcntários ....; ·
ração, quefoi aqui primeiro defendida por um homem da ARENA, de origem interna como externa - de que ora dispomos para o
o nosso saudoso colega Filinto· MUller, que já sustentava a neces· combate a males tilo graves c afrontosos à nossa civilização;' Enfim, o·
sidnde da restauração 'dos predicamentos da magistratura; ·fazem problema tem aspectos os mais diversos, todos merecedores 'de um·
purte dn própria dignidade do Poder. Este é o pensamento do Movi- amplo c minucioso· estudo por· parte desta Casa, inciÜsivc; para
mento Democrático Brasileiro, reiterado cm numerosas oportuni· acompanhar a ação do Governo no sctor, verificar'sua eficácia, bem
dadcs, Estamos certos de que o Senhor Presidente da República como inteirar-se da posslvcl necessidade de recursos mais amplos,
assim também pensará. ·
quer financeiros como humanos c técnicos,
.
,
Mas, .sr. Presidente, minha intervenção nesta hora' era parn
Acredito, Sr. Presidente, que esse trabalho. de grande fólcgo
encaminhar à Comissão de Saúde, como disse, esse trabalho clabo·
poderia.scr
executado atrav~s da. Comissão de Saúde, órgi\o que
rado sobre os problemas das endcmias, no Pais. Muito obrigado.
(Muito bem! Palmas.)
· conta com diversos m~dicos que são autoridade no assunto, sendo
bastante mencionar os nomes dos nobres Senadores Gilvan Rocha c
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NELSON Fausto Castelo-Branco, t um trabalho complexo, amplo c dillcil,
com aspectos técnicos diversos c que a meu ver deveria tocar a um
CA RNEJRO EM SEU DISCURSO:
órgão da competência da Comissão de Saúde. Esta poderia, inclusi·
Sr. ~residente, Srs, Senadores:
De S u 8 de agosto do ano passado, realizou nesta capital a V vc, talvez .adotar .como ponto de partida, al~m de notáveis reporta·
Conferência Nacional de Saúde, promovida pelo Ministêrio da gens de nossa grande Imprensa sobre o assunto, os debates travados
Saúde, Assuntos da maior relevância para a melhoria da saúde públi· na V Conferência Nacional de Salldc, promovida p~lo Minist~rio da
cu cm nosso Puis foram debatidos por autoridades as mais rc- Saúde, sobre a qual junto a este um despretensioso resumo, clabo·
nunmdus. Assiro, u Dr, Edmundo Juurcz discorreu sobre o Sistema rado, u meu pedido, com a colaboração da Biblioteca da CAmara dos
Nacional de Vigilância Epidemiológica, enumerando as funções da Deputado,, cujos excepcionais serviços bem conhecemos,
Vigllünciu Epidemiológica, cujo conceito evoluiu muito nos últimos lastimando que aquele serviço modelar esteja vivendo, hoje, dias
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para todos nós; Deputados: Senadores.
· Caso, Sr. Presidente, minha sugestão· mereça a indispensável
aprovação de Vossa Excelência c, evidentemente, da Comissão ·de
Satldc, talvez o resumo que torno parte. deste meu pronunciàmcnto
possa servir de ponto de partida para um trabalho sério, .. amplo,
profundo c da máxima significação para o futuro brasileiro, especial·
mente pura os milhões de brasileiros já vitimados. por 'tantos. males.
Dele constam programas vários ·que à .Governo alirma cst@r
realizando cm todo. o território' nacional c· necessário se· torna qu'c
esta Casa, através do órgão 'especifico, acompanhe '.essa ação,
apurando, depois, o que ocorre iltualmcntc na área das Secretarias
de Saddc dos Estados.
Concluo, Sr. Prcs.idcntc, observando que ,a Imprensa de São
Paulo, como do Estado do Rio, tem abordado incessantemente a
proliferação c o· surgimento de novas doenÇas 'cndemicas. naqueles
grandes centros urbanos, fato que reputo de gravidade excepcional c
que bem demonstra a oportunidade do estudo que sugiro seja realiza·
do por esta Casa, através da douta Comissão de Saúde.
RESUMO E ANÁLISE .DE TEMAS DEBATIDOS
NA V CONFERENCIA · NACIONAL DE SAÚDE
PROMOVIDA PELO MINISTE:RIO DA SAÚDE; BRASI·
LIA, DE 5A 8 DE AGOSTO DE 1975.
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica
Tema a cargo do Dr. Edmundo Juarez

prugrainus de controle de docncas transmissíveis no !'aiS· esta a
exigir maior atenção.
Objctivos:
u) Geral
·Promover, de forma progressiva, cm todo o território. nacional,
açõs que visem a aperfeiçoar o sistema de notificações c controle das
doenças transmisslvcis, .especialmente aquelas passiveis de. redutibi·
lidude atravbs de agentes imunizantes.
b) cspeclficos:
.
- implantar, coordenar, controlar c· avaliar as 'açõcs de Vigi· ·
lância Epidemiológica no Pais, utilizando as estruturas dasSccrc·
tarius de Saúde dos Estados c Territórios, c dos órgãos federais;
- · inantcr um conhecimento ·atualizado da situação epidemiológica das doenças c dos fatores que as condicionam, de forma
a possibilitar medidas seguras de controle; · ·
- fazer recomendações em bases objctivas c cientificas, sobre
medidas c providencias a curto,· médio c longo prazos, que devem ser
tomadas, a .fim de controlar ou prevenir a ocorrencia de doenças
transmissíveis;
-padronizar a coleta de dados estatísticos c estimular a investi·
gaçã~ cpidcmiol.ógica de casos de doenças transmissíveis, proporci?~undo condições para confirmação· laboratorial do diagnóstico
chmco;.

. . ._

. ·.

.

- capaciÍar.pcsioai:Íécnico e auxiliar, .visando à .melhoria do
sistema nacional de vigilância.
.
Pro~nma de controle das grandeo endemla;
~
Tema a cargo do Dr.l:.rnani Guilherme Fernandes da Motta
·As grandes cndcmias continuam sendo óbJcto oe particular atcn·
ção e preocupação no ·panorama sanitário brasileiro. O Ministério
da Saúde, 'a fim de dar maior atenção às atividadcs de controle dessas
doenças, criou, cm 1970, a SUCAM, órgão especial, com autonomia
técnica c financeira cjurisdição.cm todo o território nacional.

O conceito de Vigilância, tem cvoluldo nos tlltimos 20 anos,
desde' a sua conotaÇão relativa ao individuo à atual cm que pretende
modificar c completar o conceito básico de Epidcmilogia.
Várias definições foram dadas para Vigilância Epidemiológica.
Em 1968, para as Discussões Técnicas; na OMS foi apresentada
MALÁRIA
Vigilância Epid~miológica como "a apuração permanente c a obscr·
Largamente
dispersa
no
Pais, ~ ~àlária cont;nua sendo pro·
'Yação ativa da distribuição c progressão das infecções c fatores rela·
blcma
de
saúde
pública,
pois
constitui
endcmia de ampla rcpercussilo
cionados, com suficiente cxatidilo cm qualidade c quantidade para
nas comunidades rurais, 'cstãvcl cm umas c instável em outras,
ser pertinente para um controle eficaz''.
ocasionando morbídade c mortalidade variáveis.
São funções da Vigilância Epidemiológica:
A área malárica original, no Pais, corresponde a 6~9 milhões de
I -reunir toda a informação necessária c atualizada;
km',
com 1.840 municípios c 42,1 milhões de habitantes, expostos ao
2.:.. processar, analisar c interpretar dados;
risco de transmissão, muito embora. 23,4 milhões destes jà vivam crn
3 - fazer as .recomendações·. pertinentes que derivem das
funções anteriores para realizar. as açõcs de controle imediatas ou a áreas nas quais não ocorre a transmissão natural. Os restantes 1 6
milhões de km' constituem área nilo malárica. . .·
. , '
maior prazo.
Para uma cndemia que assinalava mais de 8 milhões de.casos,
e nccess.ário estabelecer um sistema ...;_·informação, decisão c em 1954, segundo Barros Barreto, o que significava uma incidência
controle- no qual diferentes funções deverão se realizar pura o seu de mais de 300 casos por mil habitantes, a súa redução, até os dias
de hoje, a I, 7 por mil, ou seja 71.400 casos, demonstra o que foi o es.
desenvolvimento harmõnico.
·
As funções dentro deste sistema podem ser agrupadas cm 4 gran- forço c o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Satlde, espc·
cialmcnte nos últimos anos,
des divisões:
.O programa de erradicação da malária vem reduzindo, progresI ..., clctccçiio do problema e geração dos dados;
sivamente, a incidência da malária.
2- claboraçilo dos dados;
Em 1963. registrava-se um índice de amostras de sangue posi3- interpretação epidemiológica dos dados;
4- distribuição dos resultados e recomendações,
tivas igual a 12,7% (lndicc de lâminas positivas - ILP), sobre 863,5
examinadas.
Quanto uo Brusil, podemos dizer que:
De 1965 a 1975, com amostragem anual sempre siiuada entre
- os Estados dispõem de número reduzido de pessoas qualifi·
1,6 a 2,1 milhões de lâminas de sangue examinadas, o índice de posicadas para o exercicio dessas funções:
- os métodos epidemiológicos vêm sendo, de certo modo, apli· tividade foi, respectivamente: 6,2- 6,4- 5,1 - 4,2- 2,8 - 2,9 cados em escala mais ou menos reduzida, conforme a estrutura c 4.5-4.0-M-2,8.
Como se vcl, a tendência é' segura na dircçilo do dccllnio da
disponibilidade dos serviços de epidemiologia e estatlstica das Secrcturius de Saúde;
transmissão. e, é oportuno, que se acrescente que nesse cómpulo
- o registro de nascimentos c mortes, assim como as infor· estão incluídas as amostras de sangue dos inquéritos epidemiológicos
mações sobre a utilização dos serviços de satldc, são geralmente, di· feitos em surtos de malária, cm todas as regiões do Pais c cm todas as
fases operacionais do programa.
l(O. cm conseqUência incompletos.
Distribuição geográfica:
-os laboratórios existentes silo deficientes, particularmente no
A llrcu mulllricu original ubrungc 8 I% do território nucional,
<JUC se refere à anAlise de amostras microbiológicas, sorológicas e
11istológicus.
com exclusão do Rio Grande do Sul c Fernando de Noronha, c mais
Em face dessas deficiências, os Serviços de Epidemiologia são de purcclus dos Estudos nordestinos, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
buixn eficiênciu e escassa efctividudc c o desenvolvimento de São Pnulo, Santa Catarina c Paraná, c mats a cota acima de 900
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áreas de aridez ou climu temperado.
pura numerosos outros casos, é fácil medir-se o que ti:m sido às mi'~
·Os municípios brasilei(os que formam fronteira silo todos mnlá· gruçõcs niio 'controladas,· profilriticnmcntc, ·na· Rcgiilo: nmàzõnica,·
ricos! cxccto os lindciros com a Argentina c o Uruguai. Os do outro principalmente, Novos focos da malária cm áreas já desmalnri~ndns'
lado também o silo, o cjuc revela um nuxo·c refluxo de malária, mas foram rcgistrudos cm conseqUência da migrnçiio de pessoas que csti·:
estilo todos sob'o impacto de operações contra a cndcmin.
verum nu Amuzóniu, niio nzeram profilaxia ou vieram n adoecer no
Quanto nos transmissores da malária, os nnofclinos, tnmbí:m seu regresso.
obedecem n uma distribuição geográfica básica, sujeita n variações
' Tanto n profilaxia cllnicn individuàl éomo o tratamento básico
esporádicas, Assim, o Anophclcs, (N) dnrlingi é o. veto r. de maior du malária :tão realizados lt. buse das 4 uminoquin_olcinus, que funexpansão, sendo-principal responsável pela transmissão no planalto cionam muito bem como csquizonticidns. Contra us,recnídas P,Or P.
brasileiro c nn Amazônia:· o A. (N) nqunsalis tem habitat ao. longo vivax o uso de uma 8-nminoquinoleinn, ,como a primaquina, é
do litoral (até Silo Paulo), onde o teor de cloreto de sódio de seus normalmente satisfatório. A:'associáçilo, cm esquemas nexlveis; de
criadouios é fnvorávcl·à sua fase larvária; mas por vezes faz incur· um csquizonticida sangulnco com um esquizonticida tissular,.
sões' mais pnrn.o interior: o A. (N). nlbitarsis nprcsentu,sc cm 'forma assegura, cm regra, n cura radical dos doentes
mah\rio p ,vivax.
focal, sem .. preferência por esta ou· aquela ·regii!o:. à Anopheles
Contra us cepas resistentes de P. fulcipururn udota-se o uso de
Kertcszia cruzi c o A;(N).bcllator silo dominantes no.litornl.sul, a suis· de quinina c du associação sulfortomidina + pirimctnmina, cm
partir da latitude de 23• sul até n 29•3' sul. . : .
· esquema que vem 'dando excelentes resultados.
·A distribuição geográfica da .endemia 'malária acompanha,
Objctivos, metas, resultados e perspectivas:
naturalmente, a de seus vetares,
Os objctivos estão constil:istiiriciâéios nü'iiíobilizitçiio élé todos os
Etiologia:
recursos físicos, materiais c ·humanos piira alcançar n erradicação·
... · ·
Dos quatros plasmódios humanos existentes, 3 existem no pais c da mulúria, em todo o território nacional,' ·
são agentes etiológicos.da•maláriu: o Plasmodium vivux, o P. falci·
As mctas·nacionais do programa consubstanciam-se cm·borrifar
pnrum e o P. malariac.
com DDT todas as casas das áreas em que ocorre transmissão: man·
Excetuando'se as cepas resistentes de P. falciparum, _que preva- ter rigorosa vigilância epidemiológica cm todas as ârcas·.dcsmalari·
lece na Rcgiilo Norte, todas· as infecções mnláricas respondem zudas, isto é, cm consolidação c ·manutenção, através de' busca de
casos, ativn .c. passiva, combinadas: manter a avnlinçilo epidemioló·
normalmente à terapêutica de rotina.
gica cm todas áreas, mediante malariometria, que possa medir a
.Modo de transmissão: ,< ·
· Os anofelinos .transmissores da malária eKcrcem a sua açào veta- situação mensal e anual de cada lircu, u fim de inter'pretár'os"resulra nas áreas que caracterizam scÚs próprios habitats. Todos os veto· tudos operacionais: treinar c rctreinar pessoal de campo.pnra perfeita
rcs,dc malária, no país, silo suscetíveis no DDT, niio existindo, atê o execução da metodologia do trabalho: realizar trabalhos de vigilân· ·
presente, qualquer problema de' resistência, o que constitui' valioso cin entomológica, para surpreender modificações na densidade e no
comportamento de espécies vetaras: medicar doentes febris, suspei·
ponto de apoio para o progruma de erradicação da malária.
Morbidade:
·
tos ou confirmados para malúria.
Quanto à meta de.casas borrifadas, o ·acmc foi alcançado cm
A incidência da malária é medida por indicadores. mnlariomé·
!ricos, que se apóiam no exame parasito lógico de amostras de san- 1968, com 6,5 milhões, dos.qunis 3,7 no 2• semestre. Em.l970 um
gue. O índice de lâminas positivas-, I LP- mede o número de amos- .dcfasnmento limitou .a meta a 5,4 milhões, mas cm.l972/73 houve
tras positivas, em amostragem contínua, que deve ser homogênen, recuperação··· em 1974, eram realizadas 5,7 milhões de borrifucões,'
representativa de todas ás áreas de transmissão e hã de cobrir dc.5 a avesai de mais de 548.000 haverem sido retiradas du cobertura com
10% da população da área mnlárica, conforme'scja ':i árcn.considera· inscticidu, 'por se haver alcançado a interrupção da ,transmissão. Em '
da,
·
1974, tambí:m· estilo inchiídas borrifuçõcs de emergência 'em surtos '
.
O índice de positividad~ vem declinando com regularidade ntrn· epidémicos,
ví:s dos unos, com pequena elevação no período de 70/71, c nas áreas
A mnluriomctriu não é menos importante nus áreas cm' fase de
cm quc.nilo tem ocorrido surtos ele continua cm queda.
.
ataque, pura medir os progressos alcançados contra a transmissão du
· Outro indica~or impo'rtnntc í: o IPA, ou· incidência parasitária doençu, A amostragem dd a 10% du populuçiio du .área maláricu,
anual, que mcdc.o número de casos pór mil hubitnntcs, Os seus regis· através du colheita c cxamcdelúminas de sangue, tem ultrnpassndo.u
tros, nestes últimos anos (lO niios), tiveram acentuado declínio.
.meta mi:diu de 2 milhões, fixadas para os últimos anos. Em .I 974 ,.-.'
A campanha de crradiêaçilo da malária:
·
foram examinadas. 2;1. milhõcsdc lâminas, .das quais 63)77 posiA partir de 1965, foi ela instituida no Brasil· porlci, com previ· tivas; A incidência parasitária anual,'_ em 1974, foi de .1,54 por,mil
siio de estrutura nacional, capacidade operativa c recursos definidos.
habitantes, correspondendo a 64,6 mil doentes de malária, o que
: Metodologia:
representa 0,08% do que foi u mesma' incidência cni 19.54, exinaincntc,
20unosuntcs.
. ··
' · · .. · · .... · ··· · .· · · ·... . .
A estratégia da erradicação da malária é dirigida principalmente
As metas futuras de borrifnções esturiio em dcclinio imiis ucen··
contra os vetares du docnçn,.mas inclui uções ntivns visando à climi·
tuudo, u purtir de 1975, em conseqUência du efetividu~e das o'pcru."
Íluçiio dos parasitos, reduzindo 'as fontes de infecção.
. As medidas ndotndns contra os vetares apóiam-se na sua suscc: ções de inscticidu c medidus complcrnentures du fase de Ílluquc, que
tibilidndc a inseticidu que, aplicados de formn adequada, destroem possibilituriio u retirada de novos grupos de cusus,
Será .a seguinte a escala de metas, em operações de inscticida,
us formas aludas dentro dos ·domicílios, nos quais transmitem os
com
indicadores cõnindos cm milhares:
parasitos. Essas operações de inseticida silo renovada!, .de acordo
com o poder residual de cudu um deles, No Brasil, oinsciicidu clctivo
Cana borrifadas · · Ílorrlfações · Populaçio dlreta·
é o DDT, de alta eficácia e contra o qual até hoje não ocorreu rcsitén·
por semestre
ciu fisiológica, por parte dos anofelinos, du nossa área muláricn.
no ano
mente protqlda '
Ano
(pormll)
Como medida complementar, na luta antivctorinl, estA a utili·.
(P!Ir mil)
(por~nlll
zuçilo de lnrvicidus, niio cloradas, em áreas urbanas ou cm criudou·
1975
2.600
13.000
5.200
r.os nilo urbunos, que justifiquem oml:todo, upóssel~çiio. Métodos
1976
11.750
2.350
'4,700
fumignntcs vêm sendo experimentados cm Arcas perid'omiciliarcs,
1977
10.500.
2.100
4.200
quando comprovada n importünciu ~u cxonliu esofugin, nu trunsmis·
1978
1.850
3.(0Q
9.250
silo,
1979,
8.000
1.600
3.200
No combate nos parasitas, utilizam-se 2 esquemas: a quimio·
1980
1.350
6.750
2.700
pronluxiu e o trutumento do doente. Seus objetivos silo óbvios.

com

J
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Quanto ii avaliação, que nos indicará a queda da incidência distribuição c altos nlvcis de prevalência, um dos maiores problemas,
purusitológicu, poderemos aferi-lu pela busca de casos, que nos fornc· de sa~dc pública cm nosso pais, bem como de várias repúblicas sul·
cc o JLP c a lPA, base de amostragem de S a 10% sobre a população. americanas. :
,
. .
.
.
São us seguintes as suas estimativas, nas quais as lâminas cxa·
A docnçu de.Chugus, estreitamente ligada no ntrnso.sócio·econô·
minadas silo apresentadas cm milhões, as positivas cm milhares, o mico das áreas rurais, está cm função da casa de pau-a-pique, de bar·
JLP cm porcentual c o lPA por mil habitantes:
ro nilo rebocada, que favorece a colonização dos vctorcs c, assim,
possibilita o ciclo domiciliário da mol~stia, atingindo o homem c ani·
------------:--------:---;,_,;:;· ., mais domésticos,
·As conseqUências da .endcmia chagllsica. sobre a economia:
!LP
lPA
incapacita para o· trabalho uma considerável parte da po~ulaçi!o
Ano
produtiva, principalmente na zona rural, onde o trabalho· cxtgc; cm
geral, grande esforço ITsico, 1:: freqUente o. registro. da cardiopatia
1915
chagásica cm individues do grupo etário de 25 aos 50 anos, que silo
1976
responsáveis pela grande maioria dos casos. de morte. súbita :nesse
1977
grupo
de indivíduos, Devem ser também lembrados os gastos com a
1978
hospitÚiização dos doentes, bem como a suu reabilitação,. • ·
,
1979
controle
da
doença
de
Chagas
constitui
uma
das
prioridades
O
1980
doM inisté:rio du Saúde, tendo cm vista a natureza e a extensão do
problema .

h
i

I
i.
I

j

Em 1980 não mais de 23.000 doentes de malária deverão existir
no Pais, cm áreas operacionalmente focais, cm particular naRcgiilo
amazõnica. Será uma situação vizinha da erradicação, pois pode-se
considerar que um JPA inferior a 0,1 é compatível com um estado de
erradicação, já que o sistema de vigilância nilo permitirá ·a rcins·
talação da cndcmicidadc c acaba por eliminar os focos residuais,
Situação atual:
A tabulação de dados correspondentes ao desempenho do
programa de erradicação da malária demonstra que houve
efctividadc no trabalho c nos resultados alcançados. Trabalhou-se
toda a área malárica, sem cxccçilo de um sõ município,
Dos 42 milhões de habitantes, que constituem a área malárica
do País, correspondendo a 44% da população geral, é a seguinte a
sua distribuição por fases operacionais:
Em manutenção • , , , , , , ..•. , , , . , •..... 4,5 milhões de habitantes
Em consolidação , , , , , , . , .. , , , . , . , .•. 14,9 milhões de habitantes
Em ataque ... , , , .... , , . , , , , , , .. , .. , , 22,6 milhões de habitantes
TOTAL . , ....... , . , ... , , , , ..... 42,0 milhões de habitantes
Tendo cm vista as características operacionais do programa bra·
sileiro c os novos conceitos da estratégia· revisada, conforme a 22•
Assembléia Mundial da Su!lde, a nossa área malárica ficou dividida
em dois grupos:
I) área de erradicação a curto prazo, onde a soma dos fatores
epidemiológicos condicionam uma erradicação cm prazos convcn·
cionnis. com mnlárin mais suscetível;
2) área de erradicação a longo prazo, cm que a mesma soma de
fatores epidemiológicos complica-se com a interferência de fatores
naturais, da sua própria ecologia condicionando a existência de malá·
riu menos acccssivcl, mas não rcfratâria.
Informações epidemiológicas da área de erradicação a curto
prazo.
1972
Lâminas examinadas
Lúrninas positivas
Porcentagem:%

1974

1.737.359
18.642
J,o7
lloen~a

1.802.21 I
24.087
1,33

1.695.921
12.230
0,72

do Chagas

Zoonose originária de animais silvestres, a doença de Chagas
passou a constituir problema de patologia humana cm conseqUência
do adaptoção de insctos transmissores da Infecção na casa rural de
má qualidade. Esta doença constitui, atualmcntc, pela sua vasta

.Epidemiologia
No período de 1951·55, rcações de Machado-Guerreiro realiza·
das cm 21 municipios de 6 Estados (MG, RJ, PR, SC, RS, PE)
apresentaram uma positividade de 19,9%: cm 3.663 soros examina·
dos,.l.388 mostraram-se positivos. Na ârcà amazónica niio constitui
problema de saúdc·pública. No Nordeste é menos disseminada que
no Sudeste c no Sul, com casos de cndcmia chagásica do Cc~.rá até a
Bahia, especialmente nas regiões do Brejo c do Agreste. Em Minas a
doença atinge alta endcmicidodc, como no Paraná, Rio Grande do
Sul e São Paulo. No Ccnlfo-Oestc, Goiás é o Estado mais
comprometido ..
Vctorcs
Os vctorcs de mais importância epidemiológica pertencem aos
gêneros Panstrongylus, Triatoma c Rhodmius. Já foram assinalados
no Brasil 8 gêneros de triatomlncos c mais de 40'cspécics, sendo a
grande maioria responsável pela infecçi!o no seu ciclo silvestre. As
espécies que mantêm a cndcmia chaglisica ·silo: T. infcstans, P.
mcgistus, T. sordida, T, brasilienses, T, rubrofasciata c r. pscudo·
moculata.
Mo do de transmissão
A transmissão natural do r. cruzi fnz·sc por contaminação das
mucosas ou da pele com dcjcções de triatomlneos infestados, qual·
quer que seja o estAgio de desenvolvimento destes, Outros mecanismos de transmissão: transfusão de sangue transmisRão congénita.
Experimentalmente já ocorreu a transmissão por viu digestiva.
Morbidadc c mortalidade

c

A prevalência du infecção i: estimada cm 3 a 4 milhões, sendo a
maiorin considerada ussintomilticu. No triênio 1975-77 está sendo
realizado um inquérito sorológico, cm llmbito nacional, para
determinação da prevalência da cndcmia chagásica, por amostragem, nas microrrcgiõcs brasileiras, resultante de um convênio assina·
do entre a SUCAM c CNPq c outros órgi!os que irilo colaborar.
Quanto à mortalidade, a informação existente é escassa,

Meios de combate
O combate ii doença de Chagas foi iniciado cm I950, restrito a
determinadas áreas de Minas Gerais. No período 1950·1968 foram
realizados inquéritos entomológicos cm 1.760 municlpios, sendo
confirmada u presença de triatomlneo,s cm I.238, dos quais I.096 ti·
nhum vctorcs infectados, No programa de combate aos triatoml·
ncos, foram expurgadas mais de I I milhões de casas no pcrlodo de
1950/1974, empregando-se BHC. No·triênio 1971·73, 441 municl·
pios c 28 mil Joculidndcs de JS Estados brasileiros trabalhados
cncontrou-~c uma positividade crescente, quanto 11 presença de

-245v~tor~s

nos pri:dios (2,2%, 5,0%, 7,1%) e os triotomlneos examinados
apresentaram lndiccs de infcctibilidodc que se elevaram de 3,2% a
7,1% devido à infiuência de novos áreas de trabalho.

o.s efeitos debilitantes da csquistossomosc intestinal no organismo humano tém conseqUência de vulto na mão-de-obra .nacional,
especialmente nuqucla empregada na lavoura. ·
·
·

Medidas de controle c metodologia

Um problema dcmaior importância é o das migrações internas
para as novas áreas de. desbravamento c que leva a doença a regiões
ainda indencs.
·

Não se dispõe de meios imunizantes contra .esta enfermidade,
nem de drogas eficazes c otóxicas que possam ser empregadas cm
campo. A solução dcfiilitiva prende-se à elevação do .nlvcl sócio·
económico das populações atingidos, com o resultante melhora·
menta httbitacionol para que a habitação nilo ofereça condil;õcs
favoráveis à colonização dos triotomlncos vctorcs da doença.,

I

AS implicações internacionais da csquistossomosc prendem-se,
ucimu de tudo, ii utilização de energia hidráulica c rcprcsam'cnto
do! cursos d'água para essa finalidade. O perigo reside na· contá·
minuçilo do méio ambiente pelas fezes humanas, já que a distribUi·
A metodologia adotoda no combate à doença de Chagas é· a çüo dos planorbídcos hospedeiros intermediários se estende a todos
seguinte:
os pui~cs.
·
-·:·a) inqíiérito. entom'ológico para.lcvantamcnto da distribuição
o
dcscnvolvimeino
do
Brasil,
com
a
abertura
de
novas
estradas
geográfica dos vctorcs,.dc seus fndiccs de infccção,pclo·T. cruz! c o ln~.
c
desbravamento
de
Arcas
para
colonização,
·tem
criado
condições'
dice predial de infestação triatomfnica;
·
ecológicas favorâvcis à expansão geográfica da csquistossomosc.
b) expurgo domiciliário inicial cm 100% dos prédios c anexos
da lôculidad~ põsitiva, prosseguindo só nos prédios ainda infestados:
expurgo repetido 'de aéordo com' os resultados da avaliação Epidcmiologi~
entomológica:
·':
.·. '
.
·.· .·
·
lnqtiéritó . hclmintológico . escolar, com exame de 440.786
. c). BHC: eficaz, 'menos tóxico c de 'menor custo: continuam os
escoiÚrcs'; da fÚixa etárhi 7-14 anos, cm li Estados do Nordeste i: Su;·
triatomineos suscetlvcis a ele: .
·
.
d•~te, tiveram 44.478 casos positivos para S. Mansoni; ou seja, lO%.'
d) fomentou melhoria da habitação para qué não ofereça condiMilhões de. brasileiros estão .contaminados,' embora ,não existam
ções à colonizúcno dos v'ctorcs; .
..
dud~s precisos u respeito.
e) inquéritos sorológicos clctrocardiográficos cm amostras de
população ddrca:endêmica; . . ·· · · . , ' . . . ·. :· .. · · · Agente etiológico
' f) vigiliincia'cntomológica ondé tenha sido eliminada ,ou redU·
zida u níveis residuais (menos de 2%) a infestação triatonilnica;
~ o Schistosoma mansoni um trcmatódio que na fase adulta
g) inquérito ,epidemiológico paro comprovar a interrupção da
apresenta dimorfismo sexual. O homem contrai a do~nça pelo con·
doença nos municlpios sob vigilância entomológico, por mais de 3 lato com as águas que contêm cercárias livres deste hclminto .
. '··
. .
.
anos:
h) controle dos doadores pelos Bancos de Sangue para evitar a Hospedeiros intermediários
transmissão do T: cruzi através da trimsfusilo.
·
· O Ministêrio da Saódc pretende ampliar o expurgo domiciliário
No Brasil, a 'csquistossomose mansónica tem nos caramujos da
no qUinqUónio 1975·1980. · ·
famfliá Planorbldca, gênero Biomphalaria, os seus hospedeiros intcr·
mcdiários. As espécies transmissoras cm nosso pais, em condições
Metas
Para 1975 a Campanha contra a doença de Chagas desenvolveu naturais. são os 8. glabra ta,· B. tenagophila e B. straminca. Seu ha·
atividadcs cm li Estados e 565 municlpios, correspondentes a uma bitat são colcções liquidas estagnadas ou de baixa correnteza, com
área de mais de 900 mil km', com uma população de lO milhões de leito raso lodoso ou rochoso, com vegetação enraizada ou flutuante
habitantes; Está' programado o levantamento. triatominico .de ..:... muis próxima das margens. De todos o B. glabrata ~ o de maior
· ·
1.600.000 prédios c expurgo domiciliar com BHC isómcro gama a importância epidemiológica.
30% dos positivos.
Transmissão
Perspectivas
A cadeia de transmissão é rormoda pelo homem doente (hos-

c

A experiência obtida do expurgo domiciliário demonstrou a
excelência desse método para alcançar-se o controle triatomlnico.
MÍls' ê'indispcnstlvcl o continuidade da vigilância epidemiológica. A
solução ·definitiva, cntretnnto, será melhoria das habitações, rcsul·
tantos do elevação do nível sócio-económico e sanitária da área
chagásicn.
Esqulstossomose Man!ICinlca
A csquistossomose é a dàença parasitária que mais se de·
scnvolve c difunde nas e~lensas áreas subdesenvolvidas por cxis·
tirem nelas condições de transmissão c por. lhe faltarem armas sufi·
cientes pura o seu combutc c profilaxia .. Segundo a OMS existem 200
milhões de individuas, cm todos os continentes, parasitados por
trcmatódios do gênero Schistosoma. A falta de saneamento bâsico,
de educação sunitária c de estrutura de trabalho, somados às condi·
~ô•.,; nuturuis de transmissão, mantêm c expandem a endcmiu. ,
No Brasil, u esquistossomosc mansônica 1: uma das cndcmias de
maior relevância no panorama du saOdc pOblica. All:m da amplo
distribuição gcográficu tem tendência n implantar-se cm novas áreas.
Os transmissores: moluscos aquáticos de diiTcil combate, distribuem·
se P''r qunse todo o território nucional.

pedeiro definitivo), o planorbldeo (hospedeiro intermediário c trans·
missar) e parasito (agente etiológico).
.
Morbidadc c mortalidade
'
. Foram registrados mais de 50 mil exames positivos para S.
mansoni nos E.•tados da área endémica desta doença anualmente..
A respeito da mortalidade por csquistossomosc, ni!o existem
inrormaçõcs precisas.
Meios de combate
Causada basicamente pela pobreza do meio ambiente ·c pelas
más condições de saneamento, somente com uma melhoria geral c
~qUilibruda do nlvcl sócio-económico poderão ser obtidos resultados
pcrmunentes no controle da csquistossomose.
·
Metodologia
a) lcvuntumento coprológico, através •do exame de fezes de
pessoas expostas à trunsmissilo ou de inquéritos, por amostragem
dus populuções, utilizando a técnica da sedimentação (Hoffmann,
Pons c Jcncr) ou m6todo de Knto (quantitativo cfou qualitativo); os
exumes de fezes serilo igualmente utilizados para controle da cura:

'
'
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b) levantamento mnlucol6gico, mediante a colheita de cnrumu·
jos'uus colcções hídricns, pura sua identincaçilo c pura verificar se
Nilo portadores de curcúrius de S. mansoni: ·

73

·c) uplicuçilo de moluscicidus por gotejamento ou por uspersuo,
pura obter uma concentruçilo na úgun de O,Sppm:

Cearú
Rio Grande do Norte
·..,Paraíba
d) tratamento especifico dos p~cientes com esquistossomose.
Pernambuco·
Metas·
Alugons
Bahia
Pura 1975 foram us seguintes:
Rio de Janeiro
a) reduzir o número de portadores du esquistossomose:
· b) manter o controle du populuçilo plunorbídeu nos cunnis de Mina's Gerais
irrigação c demais colcçõcs de âgua;

145

/,

c) tratar com medicação cspecllíca os portadores conhecido~ de
S.mansoni.
As úreus prioritárias abrangidas pelos convênios com o DNOCS
e SU~ALE(hoje CODEVASF) são:
Piauí: projeto Culderilo, Lngoà dos Cujueil'os e Morro dos Ca·
valos:.Ccará: projetas Curu (recuperação), Morada Nova, lcó· Lima
<:nmpos, .Quixubirihu; Várzea do Boi; Rio Grande do Norte:
ltans c ·.cruzeta;. Paralba: Silo Gonçalo, Sum~. Engenheiro
Arcoverde; Pernambuco: Cachoeira 11, Boa Vista, Poçada Cruz,
Bebedouro c Pctrolina; AJagoas:.Penedo c Real do Colégio; Sergipe:
Propriâ; Babla: Vaza-Barris, Açude Ccraima, Cocorobó c 30 municí·
pios: Minas Gerals: 13 municlpios.
Estudo utuul do. problema
A esquistossomose í: encontrada nu maioria das Unidades bras i·
leirus. Em 1.287 municípios pesquisados, 478 apresentaram índices
superiores a 4% (cerca de 37%): outros: 466' (35%) tiveram índices in·
feriares uo citado nível e os restantes 343 mostraram-se negativos. A
população dos municípios positivos aproxima-se dos 40 milhões de
habitantes. A úrea geográfica abrangida pela doença estende-se do
· Parâ até o norte doParanâ, mas as correntes migratórias continuam
expandindo a cndcmia c ameaçam regiões ainda ni!o comprometidas.
Perspectivas
Niio existem perspectivas pura u erradicação desta cndemiu em
nosso País. Poderiu ser controlada atravi:s de um programa 'cuja fi nu·
lidado seria' a de im'pedir suu expansilo e reduzir.os focos quejú vêm

s~ndo combat)dos. As medidas u serem udotnduS Ser ium:

a) saneamento do meio ·através dos recursos, visando
construção de sistema de abastecimento de âgua c destino adequado
aos dejetos;
b) combate direto aos curumujos hospedeiros intermcdiúrios do
S, munsoni mediante o uso de moluscicidus, coudjuvudo por obras
de sanea01ento ou uterro:
c) tratamento dos portadores de Schistosomu.
As providí:ncias indicadas necessitarão de um extenso e inten•
sivo programa de Educaçilo Sunitúriu, pura conscientizur o homem
rural u respeito da doença.
Peste

2
66
60
12

2
19

-

64.73

Total

1.052 1.052
18
18
13
13
224
224
95 . 95
277
277
·9
9
67.
67

Óbitos
32

Total
N•óbitos
%correspondente
Em 1974, nilo obstante a pcqu~na atividadc cnzoótica na àrca
pcstosa registrou-se intensa epizootia no ·nordeste .dá.' Bahia; com
elevado número de.casos na população. rural. As cidades pcrmanc~.
ccram· livres da doença. · . ·· ' · ..
· ·
.
.
·Nos últimos 10 anos, Em 71,860 exames de Jabóratório,rcalizà;
dos no Ceurú, Perriümbuco,' Alagous, Bania,' Minas Gerais, Rio di:
Janeiro e São Paulo, foram verificados .290 casos positivos c 502
suspeitos. Entre estes registraram-si: 69 Óbitcís,'ou.seja; 8,7%.
Em I975, dcjanciro a. maio, rcgistraiam·sé 99 casos (positivos e
suspeitos), sendo 57 na 'Bahia, 34 no Ccaià c 9 na Paralba, com S
ó~itos: 5%de mortalidadé cm municípios baiân~s •.
Estilo sendo instalados ou reformulados laboratórios de apoio
das atividadcs ac vigilância cpidemiàlógica, nas· àrcas pcstosas .da
Bahiu, Ceurú e Pernambuco, localizados: Feira de Santana, lpu c
Garanhuns, respectivamente. A.soluçi!o definitiva do problema está
vinculada à clcvaçi!o do rilvci sócio-económico das· populações das
áreas cndêmicás, com a melhoria das habitações c proteçlo anti·rato,
I

Epidemiologia
.
A atual área pcstosá do Brasil abrange zonas rurais do Ccarâ
(Serra da lbiapaba, Baturité c Chapada dei Araripc) Pernambuco,
Paraíba, Alagoas,'Bahia c Minas Gerais.
·
. ·
Nos últimos 12 anos registraram-se casos de peste cm 218
municlpios, com 240 mil km' c 5 milhões de habitantes.
O agente etiológico da peste, a Ycrslnia pcstis, é transmitido por
pulgas infectadas, sendo a mais importante .a Xcnopsylla chcopis,
pulga do Rattus rattus c Rattus norvcgicus que é responsável pela·
transmissão ao homem.
·
Entre os roedores silvestres a transmissão é feita pela Polygcnis
bohlsijordani, muito difundida entre eles..
,.
·.
Quanto aos reservatórios têm sido encontradas infectadas nume·
rosus espécies de roedores da ordem Rodcntia, .
No homem a peste pode apresentar-se sob 3 formas distintas:
bubónica, pneumónica c scpticêmica, a primeira mais freqUente c se
caracteriza pela presença, pelo menos, de um bubi!o.
Nos últimos 5 anos o coeficiente de inorbilidadc por peste foi
25,2 por 100.000 habitantes: quanto à mortalidade o coeficiente cor·
responde a 1,5 por IOO.OOO.habitantcs. ·

A peste constituiu um grave problema de saúde cm m~itas ci·
dudcs brasileiras ati: I935. A partir dai restringiu-se às ârcas rurais
do Nordeste, de baixo nlvel sócio-cconômico e sanitário, onde Meios de combate
A peste 1:' uma doença pertencente à classe I, do Regulamento
mnntémfocos residuais. I> umu zoonose resultante do binômio rato·
pulga silvestre, sendo acidental o comprometimento do homem que Sanitârio Internacional, sendo universalmente obrigatória a notifica·
ocorre, ii maior dus vezes, nu época das colheitas devido ao armuzc· çilo de caso suspeito ou confirmado à autoridade de saOdc local,
numcnto de cercais nas habitações, Este fato propicia o ingresso de· nacional c internacional.· ·
As atividàdcs de controle estilo divididas cm Vigilância
roedores c cria oportunidades pura a traosmissilo da enfermidade ao
Epidemiológica c PronJaxiu Ofensiva, no Brasil.
homem.
A Vigilância procura evidenciar. a circulação Y. pestis entre os
Muitas cumpunhus foram empreendidas pura a rcduçilo dos
/
casos de peste humana no Norâcst·~. objctivando quase cxclusi· roedores, utrav~s:
aJ Nurprcender o inicio dus munifestuçiles epi~oóticus nu drcu,
vamente o diagnóstico precoce de casos humanos e em ratos c pulgas
ucon1punhundo sua progressilo:
domê:sticos.
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de caso humano ou cpizootin; colhendo material para identificar sua·
etiologia; ·.
·
· ·
'·
c) determinar a densidade da fauna roedora silvestre durante as
diversas estações do ano, .observando a ·ecologia das 'csp~cics
dominantes;
d) determinar a· densidade de pulicldcos, durante as diversas
estações do ano.
Para a execução desses encargos funcionam •estações de ·captura
c laboratórios de campo,
A. profilaxia ofensiva só é acionada quando hA evidência de
contaminação humana devido ao seu alto custo operacional; Dentre
as medidas a ela ligadas, destacam-se::
·a) desratizaÇão c dcspulizaçilo das áreas dos focos ativos; ·
b).tratnmcnto dos doentes de peste o mais prcêÓcc possfvcl, a
fim de reduzir a mortalidade à taxa miníma; com Carvim a 7,5% e
BHC i.g. a 30% na dcspulizaçilo das habitações. Quanto à desratização usa-se o cianeto de cálcio (cianogás) c o Ouoracctatto de sódio
(1.080).
No ·tratamento ·dos· casos é· empregada a cstrcptomicina ou
antibiótico do grupo das tctraciclinas.
Metas:
. . I. VirgilâiÍcia epidemiológica .. Em 1975.foram. mantidos cm
vigilância 124 municfpios c cerca 'de 2.400 localidadcs.nos Estados:
• Ccarái Parafba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais,· Rio
de Janeiro c São Paulo.c instalados laboratórios cm Feira de Santa·
na; !pu c reequipado o 'ele Garanhuns. Cerca de 60,000 exames,
concentrados nesses laboratórios c no de Macció.
2. Profilaxia ofensiva. Em 1975 desratizados cerca de 200 mil
prédios c dcspulizadas 80 mil habitações,
3. Vacinação: na área pestosa de Scrrinha, Bahia, imunizadas
aproximadamente 25 mil pessoas, com 2 doses de vacina .K. Mcyer
(USA).
4. Melhoria habitacional: programa-piloto, cm !pu, de melhoria
habitacional, para. a adoção de medidas anti-rato, cm cerca de 4.000
habitações.

Resultados alcançados, avaliação, p.erspcctivas
A fase urca~n da peste foi uÚrnpassada. O programa de conírole é o admissivel, viâvel e recomendado. Só a elevação do nfvcl sócioeconómico das atuais ârcns cndêmicas podcrâ acabar com a enzootia.
Ocorrência de casos hum~nosde pesic nos últimos? anos.
Ceará: Serra da Jbiapaba: Jpu, Guar.oiaba oo Norte, Rcriutaba, lpuciras, Hidrolândia, São Benedito, Tinguã, Ubajnr. Serra do
Bitturité: Aratuba, ltatira, Mulungu, Pacoti, Pedra Branca c Redenção. Chapada do Araripc (Vertente Nortc):Jardim, Brcjo'santo.
Paiafbn: Chapada da Borborcma: Na tuba, .
,
Pernambuco: Serra do Triunfo: Triunfo. Chapada do Araripe
(Vertente Sui):.Exu, Bodocó c Araripinn. Chapada da Borboremn
(Vertente Sul): Macaparana.
Alagoas: Serra das Palmeiras: Girou do Ponciano c Traipu.
Bahia: Água Fria, Angucrn, António Cardoso, Araci, Baixa .
Grande, Biritinga, Boa Nova,. Caêm, Caldeirão Grande, Candcal,
Castro Alves, Conceição do Coit~. Coraçilo de Maria, Feira de
Santana, lbiqucrn, lchu, lpirã, !recê, Itabêraba, ltactê, Jacobino,
Macajuba, Mirangaba, Olindina, Polõcs: Queimadas, RctiroiAndia:
Riachüo do Jacuípe, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Rut
Barbosa, Santaluz, Santanópolis, Santa Bárbara, Santa Terezinha,
Santo Estcvilo, Sãtiro Dias, Serra Preta, Scrrlnha, Scrro!Andia,
Tanquinho, TcofiiAndia c Valente,
Febre Amnrc,la
Zoonosc causada por um vírus especifico quc,lcpldcmlologi·
cumcnte se apresenta sob 2 formas distintas mas, cllnica, lmunológi·

ca c patologicamente idênticas: ·febre amarela urbana· c 'frcbre
amarela silvestre.
·· · ·
~endémica nos continentes ·americano c africano que possuem
extensas ãrcas cnzóóticas da doença, com freqUentes exacerbaçõeS
epidémicas. No continente americano, o Brasil ~.o Pais que apresenta a maior área cnzoótica de febre' amarela c tambêm .a maior área
suscetível a surtos cpizoóticos.' .
.
''.'' ..
Jã.aRsustou·o Brasil cmatou milhares de pessoas, man'pnrtir
de' 1930 descobriu-seque ela ~ essenCialmente uma zoonosc quc'não ,
pode ser erradicada; Dai' cm diante as atividades' foram orientadas
para consolidn'r o controle de forma· urbana· c a· erradicação· do
mosquito trunsmissoi Acdcs ·Aegypíi c a investigações ·de forma
silvestre,
·
· ·
'
· ·
· ·
De 1930 a 1974'foram registrados f.759 cnsós de forma sclvâticu
da doença. De 1932-42, o total de casos urbanos foi de332;
Foram registradas on~as cpizoóticas nos anos:· ·
1935-40: Goiás; Mato Grosso, estendendo-se por Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio dcJaneiro, Silo Paulo calcançando até Paranâ c
Santa Catarina. ·
··
·
· ·'
195 1·53: Goiás, Mato Grosso penetrando até Minas Gerais, São
Paulo c Paraná.
'
·
1964-66: Goiãs, Mato Grosso, Minas Gerais, alcançando, o
Paraná, Santa Catarina c até o Rio Grande do Sul.
Os dados cstatfsticos da frcbrc amarela silvestre não silo perfeitos porque é dillcil estender a vigilância c serviços complementares às ·
cxtcnsús ãrcas sclvâticas.do Páfs. ·
· ·
·
·
A continua campanha de vacinaçilo nas ârcàs .sclvâticas
prossegue protegendo uma grande percentagem· da/população
'exposta ·ao risco dessa forma da· febre amarela,. diminuindo a
freqUência c intensidade das ·epidemias; mas nilo eliminando .. o
problema.
.
. . . . . . ' . .' '.
Apesar de uma evolução favorável continuamos registrando
anualmente vârios casos c alguns surtos epidémicos. Não podemos
descúidar do P.roblcma 'pois poderemos ter conseqUênCias muito
sérias.
·
· Implicações com~ desenvolvimento nacional
O elevado número de Projetas de Desenvolvimento Agrícóla c
Pecuário requer deslocamento de grande número ·de pessoas, o que
aumenta o risco de maior incidéncia da febre amarela, do aumento
de sua dispersão c do pânico, que pode chegar a. extremos de
puralisar,planos de alta envergadura.
·
..
Implicações internacionais
O Brasil, no contmentc americano, foi o Pais da liderança na
cumpanha 'contra a febre amarela, como uma organização 'que serviu
de padril~ c escola para quase todos os outros países.
'

'

'

.

.

Epidemiologia
A febre amarela urbana ~ transmitida nas cidades,' do homem
doente ao homem suscetível pela picada do mosquito:. Acdcs,
Aegypti infectado. Esse vetar, trazido da África para as Américas,
têm hãbitos domésticos, reproduzindo-se cm recipientes. artificiais,
no interior das casas ou nas proximidades da mesma.
A febre amarela silvestre é a infecção adquirida ocasionalmente
ou acidentalmente pelo homem, por picada de mosquitos silvestres
infectados como conseqUência de cadeia bãsica de transmissão dessa
zoonosc: anil sclvãtico p,ortador do vlrus - mosquito sclvãtico uni mal selvático suscetlvcl.
Os principais transmissores silvestres são: mosquitos do gênero
Haemagogus, das csp~cics: Cnpr.icorni, Spcgazzinü, nico, etc, Os
mosquitos Aedcs lcucocclacnus são vetares bem identificados c também os n10SqÚilos da tribo Sabcthinni. : · '
··
Apesar dos estudos realizados pouco se conhece sobre·· a
suscctibilidadc c resistência à doença de diferentes seres vivos. Entre
os vertebrados, sno nltamcntc suscctlvcls: o homem, os macacos c os
marsupiais. Os macacos representam um elemento muito Importante

'
'
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.
(epizootiu), nas áreas selváticas, constituindo importante rcscrvutó· , comunicação terrestre ou fluvial com paises infestados,
De 1968-74 foram invctigudos, cm 21 unidades da Federação,
rio do. agente etiológico, No Brasil: Alouatta (guariba), Ccbus
(macaco-prego), Ateies (mncucÓ-arunha) cCullithrix (mico).
720 localidades, nas .quais , foram feitas 5.268.645 inspcçõcs
domiciliares, Só em Belém c Silo, Luis foi encontrado o Aedes
Distribuição geográfica
. . ._ Acgypti,
Com respeito à febre amurcla.silvcstrc 2 áreas:
Vacinação
Amu2ônia: Pará, Amazonas, Acre, parte norte de Mato Grosso,
Iniciada no Brasil cm 1937, ~ eficaz ·hoje; confereimunidadc
Roraima, Amapá c Rondóniu, 3,8. milhões de km', área ~nzoótlcu,
nu qual c1istc o vlrus amar!lico, livre, porém, do Acdcs acgypti., A duradoura (a OMS aceita uma valídude·de lO anos para o certificado
doença pcrmunec" entre os animais nas selvas, transmitida por veto· de vacinação), cm dose única,_ Não provoca praticamcntc,rcaçõcs,
Embora e~iju, refrigeração. permanente,. sua técnica, de aplicação .é
res silvestres, causando infecções humanas acidentais.
Muranhuo, parte sul de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Silo simples, podendo ser injctuda por meio de seringa 'comum ou·pistola
Paulo, Paraná, Santa Catarina c Rio. Grande do Sul, constituem a 2• a pressílo, 'De ,1937 a 1974 foram :aplicadas 54.456.228 doses de vaci·
área, nu qual o vírus periodicamente incursiona, causando uma alta na, A vacinação .representa a única proteção possfvcl contra a febre
,',,·
morbi·mortalidude entre a população de primatas. c. alguns casos amarela silvestre..
humanos.
Viscerotomia
· O resto do Pais deve ser considerado como área suscetível à .
forma urbana da doença, por constituir área de ecologia favorável ao
A prática da viscerotomiu vem de' 1930; collt~ hoje com .702
desenvolvimento' da Acdes Acgypti. Atualmente .está livre de postos de Visccrotomia, distribuídos cm 14 Unidades da Federação.
tran~missüo graças à ausência do veto r urbano, já erradicado.
O exame microscópico de amostra de ligado oferece o diagnóstico da
l'cbre amarela, As amostras de fígado fornecidas pelos postos são
Meios de combate
encaminhadas para e~umc histopatológico,' ao Departamento' de
u) Propó.1ito:
Patologia e Doenças Tropicais, da Fundação Oswaldo Cruz.
.
a Campanha ~entra a Febre Amarela no Brasil tem por propósi·
De 1930-74 a rede de viscerotomia produziu.489.383'amostras
to proteger a~ populações urbanas e rurais contra essa enfermidade,
de ITgudo adcquudas:para exame, scndo'qúc'Ü9.1 resultaram' posi·.
tivus pura febre amarela; Somando-se a este numero os i:àsos positi·
b) Objetivos:
vos por sorologiu (94) c isolamento de vírus (77), chega-se ao total de
7 manter a erradicação do Acdcs Acgypti no Pará c no Ma- casos de 'febre amarela diagnosticadas rio Pais, p'or laboratório_ a
ranhão, já negativos desde janeiro de 1973, impedindo a possibilida-· 1.962 casos, ·
·
'·
de da ocorrência de febre amarela urbana;
- manter uma vigilância :intiacgypt1 capuz de precocemente Atividades programadas
detectar eventuais reinfestuçõcs:
·
No qUinqUênio 1975-79 a Cump~nha desenvolverá:
-manter imunes, pela vacinação antiamarilicu, populações das
a) manter a erradicação do Acdcs Aegypti no Pará c Maranhão;
áreas cndêmicus e cpidêmicas, sobretudo rurais para impedir ou
b) intensificar c aprimorar a vigilância contra o Aedcs Acgypti;
limitar a ocorrência de casos acidentais humanos dessa zoonose;
c) melhorar a eficiência da rede de viscerotomia.,
- mediante a viscerotomia rotineira nas áreas endêmicas e
Deverá no pcriodo realizar:
epidémicas. surpreender casos humanos de febre amarela, para as
400,000 inspcçõcs domiciliares cm áreas de erradicação,
providências cabíveis,
4,600.000 inspeçõesdomiciliurcs cm Arcas de vigilância.
A luta contra a febre amarela
25.000,000 vacinações.
a) erradicação do Aedes Aegypti, para Óliminar definitivamente
2.500 amostras de tTgado a •~aminar.
a possibilidade da ocorrência de febre amarela urbana no Pais;
A vacinação se concentrar~\, principalmente na Amazónia c nas
b) vigilúncia contra a reinfestaçilo desse vetor;
'
áreas adjacentes sujeitas· a epizootias, como ainda: Maio Grosso,
c) vacinação, pura proteger as populações expostas à febre Goiás, Minas Gerais; Silo Paulo,· Paraná, Santa Catarina e Rio
amarela silvestre;
Grande do Sul.
d) viscerotomia, para diugnôstico da febre amarela, com u fina·
!idade de orientar estudos epidemiológicos e trabalhos de vacinação.
Lelshmanlose
Os trabalhos realizados pela Cumpanhu contra a Febre Amarela
A Lcishmaniosc silo zoonoscs de ampla distribuição geográfica,
de 1967 a 1974, podem ser resumidos:
Constituem uma ameaça à saúde de populações rurais c. ocasionam
Municípios cobertos ............. , .... , , .. , , .... , . , , . , .. , 213 grandes prejuízos cconômicos por atingir grupos etários responsáLocalidades trabalhadas ....... , .... , , ......... , .. , .... , 2,396 veis pela produtividade das regiões atingidas.
Visitas domiciliares .............. , , , , .... , ...... , , , 6.581.501
A lcishmÍiniose visceral (Calazur) possui numerosos focos cm zo.
Truwmento de casas. com inseticidas , .. , , , .. , .... , , , , , 1.474.456 nus rurais distantes dos centros mais adiantados o que possibilitu a
Desinsctiz:~çõcs de aeronaves , ....... , . , , ... , , .. , .. , , .. , 15.432
suu cvoluçílo para formas graves,' com caquexiu e morte, No meio ruTrawmento de cmbnrençõcs com inseticidus , , . , , , . , , , , , , , 23.022 ral do Nordeste, cm áreas sem assistência módica, esta enfermidade
Desinsetizaçõcs de veículos terrestres (automóveis,
vem produzindo seus quadros muisgruvcs c maior mortalidade.
caminhões, ônibus e vn~õcs ferroviários) , , , , , , , • , , , , • , , . 474.189
A leishmnniose tegumentur ó também importante devido a·suu
lnspeçõcs de depósitos (cri:~douros utuuis ou potenciais de
alta incidência em numerost~< ârens rurais que constituem quase sem·
A. uegypti) , ................ , ...... , , .... , .... , .. , ·57.520.895 pre centros produtivos de importâncias, Pode assumir formas gràves
Trmamcnto de depósitos com inscticidas , , , , , , , . , , , , , 45,926.926 que determinam mutilações e defeitos sérios, muitas vezes permancn·
Depósitos eliminados (destruidos, enterrados
tcs, Sua cura ó longa, dispendiosa e diffcil. Doença com comporta;
ou queimados) .. , , .. , ...... , ...... , .. , , .. , , .. , .. , 30,815.237 mento de moléstia profissional, atacando preferentemente os tru·
bulhadores das matas, nus derrubadas, indústria extrutiva, construVigWinciu contra a Acdes Acgypti
çílo d~ estradas, etc, Atinge mnis ú adultos do sexo masculino, entre
Havendo a possibilidade de reinfestução por outros paiscs ainda 20 e 30.anos: Perturba a fase mais produtiva cjo individuo, rcduzin·
infestados, vêm sendo inspecionados, portos c aeroportos, sobretudo dou c11pucidllde de trabalho,
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A leishmuniose visceral é produzida por protozoário nagcludo
(leishmunia donovani) e transmite-se através da picado de insctos do
gênero Phlebotomus. Possui reservatórios animais, entre os quais se
incluem o cão e outros cnnldcos, goto c mnmlferossilvestrcs. Doença
infecciosa generuli1.ada; de evolução crónica, com alta letalidade nos
pacientes não medicados: O tratamento com onthnoniois é cm gerul
eficiente. O Colnzor é encontrado nos estudos litorâneos, do· Piauí,
uo·Esplrito Santo e em algumas unidades do interior: Minas Gerais,
Muto Grosso e Goiás. O Ceará é o maior foco conhecido. A
SUCAM encontrou 3.000 casos cm todo o Pais, o que nllo representa
o total, pois u maioria vive em áreas rurais desprovidas de médico,
além dos casos oligossintomáticos que não são diagnosticados, Em
1974 registrurnm·sc 97 casos no Ceará, 46 nu Purnlbo e 46 cm Sergipe.
· .A .leishmnniose tegumentar ou cutâneo-mucosa · são vários
entidades clínicas. Produzida por protozoários nugelados e trans·
mite·se por picada de nebótomos, Reservatórios: cães c animais
silvestres. Tratamento com antimoniais eficient,'. Téve suo transmis·
são reduzida com a diminuição das noresta~. mos permaneceu sob
forma endémica, ·com casos esporádicos, Sua transmissão· vem
recrudescendo especialmente em áreas de colonização. Apresento ai·
ta prevalência na serra da lbiapaba, Ceará; Em 1974 o SUCAM regis·
trou mais de 3.000 casos de leishmaniose tegumentur cm 10. unidades
brasileiras: 1.454: Ceará; 313; Amazonas; 264: Minas Gerais; 225; Bn·
hia: 244: Paraíba; 220: Rio de Janeiro,
Meios de combate
a) procurar tratar os casos humanos:
b) realizar inquéritos caninos e sacrificar os cães doentes;
c) efctuar combate aos vetares,
O DDT veio resolver o problema da profilaxia da lcishmaniosc.
Além du ação nebotomicida, tem valiosa aç;•o repelente pura esse
inscto.
Estratégia c metodologiu:
a) pro·cura de casos humanos mediante diagnósticos clfnicos c
comprovação parasitológica; a procedência dos casos recentes de
leishmaniose tcgumentar orientará quanto à escolha da área a ser tra·
bulhada;
.
b). inquérito canino em todas as habitações, animais (roedores,
marsupiais, carnívoros c outros mamíferos de pequeno porte) para
estudos sobre a lcishmaniose .tcgumentar; .
.
c) captura de. Ocbótomos no interior das residências e no
eKtrudomicílio, ati: 200 metros;
·
d) o combate do vetar será feito nos prédios das localidades
positivas, podendo ser estendido a localidades vizinfias:
e) o tratamento dos doentes deverá ser feito nus sedes de Distri·
tos du SUCAM e cm Unidades Sanitárias. sempre que possível com
o internamento do paciente e utilizando-se a coopcra~ilo do
FUNRURAL.
Metas
Pura 1975 foram estabelecidas us seguintes:
a) examinar cerca de ·1,8 milhões de habitantes das úreus cndê:·
micas, para diagnóstico c tratamento dos casos de leishmuniose;
b) exume de muis de 300 niif cilcs, utruví:s de inquí:ritoscuninos;
c) borrilicuçüo, com inscticida de uçilo residual de 360 mil pr<·
dias.
Em 1974, das 13 unidades do Pais examinadas, com 143
municlpios e 321 localidades, a maioria tinha o diagnóstico clfnico
leishmunicoc, Quanto ii populuçiio canina, dos 22,7 mil cilcs examina·
dos. 860 positivos (3,8% de positividade).
Fllarlose
Dentre us lilúrlus apresentados no Brasil a Wuchcreriu bnn·
crofti, restrita u algumas unidades brasileiras, com pequeno namcro
de focos, 1: de importdnciu pura a salldc pOblica. A maioria dos
portadores de microflldrias no sangue circulante não revela qualquer

si~tomatologiu cllnica ou acusa discretos sintomas. Alguns casos, cn·
tretunto, podem evoluir pura a clcfanUase: 2 u 5% (Rachou) ou I a
20% (Watson). Se instala, cm mais de 90% dos casos, ·nos membros
inferiores, dificultando a capacidade de locomoçilo c trabalho. A
r.lariosc pode determinar acidentes menos graves que incomodam e
limitam a atividade do homem, coino· febre, erisipcla,linfangitc; lin·
fangcctasia linforragia, ·etc. Tem-se registrado uma reduçfto consi·
dcrúvel nos índices de micro filarem ia, ultimamente,
Os focos de filariosc estilo localizados no litoral c são. ~onsti·
tu idos por núcleos urbanos de populaçilo; ·
Epidemiologia da Bancroftosc · ·
A lilariose é causada pela presença da W. brancofti no homem.
que é Õseu único reservatório, A fonte de infecçilo é o Culcx pipicns
futigans, o principal vetar' da doença ao' homem. Principais focos:
Recife c Bclí:m. De 1971-74 cm m~is de 2,3 milhões de amostras de'
sangue sol hidas cm Recife, Belém· Maca pá c Aracaju, registraram-se
cerca de 40 millãminas positivas, I, 74%. ·
Em 1974 cm valores absolutos registraram-se 5.328 casos cm
Recife c 2.027 cm Belém, embora os lndíccs de positividade estejam
caindo nas duas cidades.
.
Meios de combate:
a) inquéritos hcmoscópicos c· entomológicos pura o· lcvun·
tumento de casos e da distribuição do vetar:·
b1· combate uo transmissor:
c) atividadcs de educação sanitária.
Metas, estágio atual, resultados, avalinçilo c perspectivas
Deve ser examinada •anualmente toda. a população dos focos
com o respectivo tratamento dos portadores de microfilúrias, visan·
do a interrupção da transmissão. Combate ao vetar;. ,
Hoje restringe-se a ação ao inquérito hcmoscópico e tratamento
dos individuas com mi=ror.larcmia. O combate ao Culcx exige nos
focos obras de saneamento básico que implicam nu pnrticipaçiio de
outros órgãos do Governo local ..
A uvaliação do programa tem demonstrado ·o valor prolilático
do medicamento (dietilcarbanzina) que vem controlando u mariosc.
Esta cndcmiu encontra-se cm regressão.
Bócio Endêmlco

Provavelmente a prevalência do bocio endémico é tu o ui tu quan·
to no passado, apesar de se dispor hoje de :métodos. de prevenção
sumamente baratos cde fácil aplicação. A introduçã'o do sul iodado
c de outros agentes pror.lúticos nas zonas de bócio endêioico· deter·
minou sempre uma redução da incidência de casos clínicos desta
doença.
· ·
.
··
·
Inquérito realizado há 20 ,anos cm t~do o Brasil mostrou a prc·
vu/õnciu global de 20,6%; destacando-se o Centro Oeste: 53,8%· Sul:
27,7%, Sudeste: 27%; Estas ·reaiõcs habitadas por mais de 60% du
populuçuo brasileira apreserllavám elevada incidência de bócio c cs·
tuvam sujeitas ao risco do cretinismo endémico,
Epidemiologia
O bócio endêmico é uma ~ocnça da carência nutricional 'espccíli·
cu, causada pela deficiência de iodo no organismo humano, Resulta
du pobreza desse metalóide nos alimentos oriundos do solo 'onde 'há
I!Scnsscz do

referido ulim~ntO.

A carência de iodo traduz-se pela hipertrofia compensadora du
glündulu ti~óide, devido uo estimulo hipofisária, 'Nos árc'as coin
significativa incidência do bócio pode ·ocorrer o cretinismo, princi·
pu Imente cm crianças nascidas ·com profunda carência de iodo. ·
Meios de combate c metas
A introduçüo do sul iodado e de outro~ agentes pror.láticos nus
1.onns de bócio endémico determinou sempre uma.reduçuo considerá·
vcl dn incidência de cnsos cllnicos desta doença,
No Brasil u profllaxiá i: efctundn pela udiçuo do iodado de patAs·
sio uo sul de cozinha pura o consumo humano, em proporçilo tnl que
cudu lO gramas de sul (consumo médio diário por pessoa) contenha
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moldo! pura uso alimentar humano.
A andlise do sal iodatudo cube às Secretarias de Saúde, Mas
como ~Jus nilo têm condições está sendo providenciado um con·
vêncio,com uSUCAM e lNAN para auxiliou elas.
Em 1975 forum.exnminndos 380 mil escolares nu faixa' etária 714 unos pura verificação desta endemiu,
Estudo utuul, resultados, avaliação e perspectivas
30 Equipes, sob u Chefia de· Médicos, 'estilo realizando, o
inquérito supra referido. Os resultados preliminares demonstraram a
prcvulêncin do bócio cr.dêmico cm zonas. rurais da Bahin, .Rio
Grande do Sul e Maranhão.
Com o linal dos estudos poder-so-á nvuliur us causas que dctcrminum ostu doença, inclusive fatores que interferem e fucilitum suu
ocorrência.
Bouba ·

As úrcus cndê:micus de maior importância: Amazónia, Nordeste
e noroeste de Minas Gerais, Antes do tratamento cm massa dos
.pacientes boubáticos com penicilina, huvia, nas.ditas áreas, uUos percentuais de positividade, especialmente em: S. M. Guamú, Pnrunú:
2.5,6%, Buturité, Ceará: 12,6; Atnléin, Minas Gerais: 27,8%.
As regiões infectadas pela boubu abrangiam 2,8 milhões de km'.
com uma populuçlio de lO milhões de habitantes, distribuindo-se em
14 Estudos e 3 Territórios, Após a 3• reinspcçilo, em 1960, a prc·
valência foi rcduâdu a 0,38%, permanecendo uma trunsmissilo resi·
duul nu Amazônia,
Epidemiologia
Em 1974 foram tratados 15! pacientes suspeitos de bouba: em
Rondóniu: 60: Ama~onus: 38: Alugous: 33 cAmapâ: 20.
O com bnte à doença compreende:
a) inquéritos pura delimitação das áreas cndêmicus, com busca
c tnllumc:nto dos cusos;

b) uvuliuçiio dos resultados, por amostragem, através de exume
de suspeitos c investigação epidemiológica;
c) vigilünciu de larcus consideradas cm estado residual;
d) Educuçiló Sanitârin.
Estudo ntual, resultados, perspectivas
Resultados da campanha expressivos. A baixa prevalência aluai
du doença sugere medidas de vigilância e integração das ntividades
contra essa endemin aos órgãos locais de saúde.
Tracoma

Epi~em iologiu

Esw dqenç:Í é causada por virus pertencente ao_grupo .Jinfogru·
nulomu venêrio-psitncosc. Seu reservatório é o homem doente ~ é
trunsmitido pelu secreção dos olhos e exsudatos mucóidcs ou puru·
lentos da mucosa nasal dos indfvíduos infectados, A transmissão se
fuz por contí1gio dircto (milos contaminadas) ou .indircto (fomites e
insetos).
·
·
Em, 1974 foram realizados inquéritos epidemiológicos cm 19 uni·
dudes brasileirus, ubrungendo 119 municlpios c 651 localidades.
Forum ,cxuminudos 200 mil indivíduos, com aproximadamente 30
mil positivos: 15%. Tem-se mostrado clevndu u morbilidudc produ·
z1du pelo tracomu.
Entre os Estudos com maior número ·de casos: Buhia, Pari!,
Purunt., ·Pernambuco c J'iuui. As· migrações tem contrihuíd" puru
difundir esta doença.
·
Meios de combute
O combate.. ao complexo trucomu-conjuntivitc .. ohedccc ao
seguinte eilqucmu:
u) medidas profilúticas;
bi inquéritos:
c) Educação Sunitáriu.
As medidas pronláticas baseiam-se no controle das fontes de
inJ'ecçiio, através do trutumento indiscriminado das J'ormus exsudutívus contagiàntes c de 'prútica de educuçiio sanitária, pura fomentar
o uso da água e sabão nu pronluxin desta doença transmissível.
Inquéritos nu colctividude escolar de novas áreas rurui/lnquéritos de avuliuçiio em umostras da populuçilo cm geral EducuÇiio
Sanitária visu motiv-Jr as populações pura o problema das doenças
oculares trunsmíssivcis, incutindo-lhes hábitos de higiene.
McninJ,:itc Mcrdngocócica ·

A p:irtir de 1971, cm Silo Paulo, o número decusos de meningite
mc:ningocócicu começou a aumcntu·r progressivamente, ussúmindo o

enráter epidê:mico. Desde entilo, até 1974 tod:as us unidades da Federuçuo tiveram a repctiçiio do fato cm maior ou menor porporçiio.
O agente etiológico rcsponsl\velpeln epidemia, até fins de f973, foi o
mcningllcoco tipo C cujo comportamento' ficou dontró dos padrões
espcrudos, ú vista do conhecimento de epidemias untcriorcs de
meningite mcnigocócicu,
'
A partir de 1974, um novo agente etiológico se associou uo ii', o
meningococo do tipo A, com grande utividude, determinando uma
clcvaçiio ussustadora de casos em alguns Estudos.
Em julho de 1974, o Estudo de Silo Paulo udquiriu 3 milhões
de doses de vacina antimcningocócica tipo A (Mcricux) c outro
tunto tipo C (Mcrck Sharp-Domc). Escolhido o grupo etário 7·14
unos como priori.túrio pura vucinaçilo, aplicadas em épocas difeiintcs as duns vueinus, o resultado upurentemcnte não foi bom. O Minis·
tí:riu du Saúde adquiriu 800,000 doses de vacina A c C. Aplicadas
scparudamcnte em Brasília c algumas cidades do interior de Suo
l'uulo, Rio de Juneiro c Stintu Cutarina, cm populações restritas.
No final de 1974 comprou-se 80.000,000 de doses de vucinu bivu·
lente A c C (Merieux) paru vacinar no uno de 1975 80% da população
brusileirn. Foi criudu ·11 Cámpunhu Nucionul de Vucinuçuo contrn
Meningite Meningocócicu ligudu ll SUCAM.

~ uma ceruto-conjuntivite contagiosa especllica, com ampla difusão nus zonas rurais brasileiras, Desenvolve-se, pura muitos, em
ambiente de miséria, promiscuidade e ignorância, falta de asseio e
desleixo,
Nos últimos 30 unos, em 628 municfpios trabalhadores cm inquéritos de tro~omu cerca de 91%: 572 municfpios, apresentaram
casos dessa doença, Neste llltimo grupo 36%: 226 municfpios tiveram
fndices que vurium de O, I a 10,0%, de fraca prcvali:ncin: 33%: 208
municípios, fndiccs de 0,1% a 30%, moderada prevalência; 138 muni- Estrutí:gius do progrumu de'vucinnçilo
cípios: 22% lndices elevados, acima de 30,1 %.
Paru esse programa de vucinuçuo em mussu foram udotudus
O trucomu é umu endemiu de Jurga distribuição em nosso Pufs, umu cstrutí:giu pura us grundcs úrcus e outru pura os grandes eixos de
sendo o Nordeste u regiilo mais comprometida. Em 1975 foi feito um comunicação do Pafs,
inquérito de ümbito nacional, cm escolares do 19 grau, para avuliuçilo da prcvul!ncin do bócio endêmico e do tracoma. Este trnbul~o . Resultados
ubmngcu por critério de amostragem, todas as microrrcgiões do Pafs
.. Os rcsultudos du vucinuçuo cm nu1ssu jú se J'uzem sentir em va.
e seus resultados ainda não foram publicados,
rios Estudos, muis nos que u incidênciu ulcunçou vulorcs ultos. Em.
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ma1or ou menor proporçilo.
Ati: lO de julho de 1975 haviam sido recebidas 76.044.850 vacinas c distribufdos 70.025.1 00.
·
ANUÃÍÚO ESTATISTJCO DO BRASIL'-1975
Sccrcturi<~ de Plancjamcnto da Presidência da República
IBGE..... ..
.

Cosos conflrmodos de.menlngite epldêmlca no ano 1974:
9.817, sendo. Silo Paulo com 5.638 e Paraná com 1.377.
Alo~oos, Rondônia c Roraima nilo registraram um só caso.
· .Vacmaçiio antivoriólica: .foram vocinadas nos anos de 72:
13.882.924 pessoas: 73: I0.005.408 c 74: 8.276.573.
.
· · No ano dc.1974; a campanha contra o bócio endêmlco trabalhou
42· munic~pios, realizou 'inqui:ritos·bocigcnos cm: 27.867 escolares,
tend~ vcnflcud.o 4.693 ~asas de bócio, ou seja. 16,8% da população
exununada. Fo) produz1~0 no ono880,592.toncladas de sal iodatado,
com 24.1,83 analises realizadas,. sendo o teor médio (iodato por quilo
,"m .m~) de 18,9%. Foi, pois. consumido 16.708 quilos de iodato de
· potass10.
·
Campanha contra a houhn: cm 1974, cm 3 municípios cxami·
nados e 331·pcssoas idem, foram .tratados 118 doentes tendo sido
consumida 118 M.U. de pcnicilina,'Houve'reinspcção .;. um .único
município c 2localidades,6prédios visitados,l3 pessoas examinadas
c tratadas, 20contotos tratados, e53,M.U. de penicilina consumidas.
.. Camronha contra a doença de Chagas: cm 19(4,.22.9291ocalida·
d_cs trabalhadas: 714.381 pri:dios trabalhados: 35.977 prédios posi·
t~vos: gostos 1.75? kg de pó insetffugo e 5.3531itros de liquido insc·
llfugo: 120.135 tnatomincos.capturados: 103.858 examinados: 3.972
. m~7c~ados: desinsctizuçõcs realizadas em 11.965 localidades; 108.025
prc.d1os expurgados: 87.884 quilos dc.inscticidagastos; c 2.5681itros
de msctífugo gastos. ·
.
.
.
Campanha contra à csquistossomose marisõnic~: Em 1974 238
municípios trabiilh~1dos: 48 com pronlaxia antiplanorbidea: zS.734
colcçõcs aquáticas. examinadas: com focos morbidcos: 15.028:
617.461 m'.dc roçagcm: de. limpeza: 364.886 m':' molúscocidas usados: 760 kg de Buyluside e394 de pcntacloro; cm 223' municípios fo·
rum realizados 988,998 exames de fezes, sendo que 54,847 deram
positivo, ·Foram tratados 11.284 doentes,' tendo sido consumidos
9.036 uniduâcs medicamentos cspcclficos c 8:376' de coadjuvantes.
Campanha contra o febre amarela: Em 1974 das 450 localidades
trabalhadas não foi encontrado o Acdes Acgypti, nem mesmo nos
996.670 prédios inspccionados. Destes 17:687 foram dcsinsctizados c
ainda: 290,124 rctcntorcs de úgua, embora dos-7.924.733 inspcciona·
dos nenhum 9prescntassc o Acdes Aegypti..
.
Foram aplicadas 1.425.503 doses de vacinação antiumarilica na
zona .urbana e .1.648.847. na rural. Dos 702 postos de visccrotomia
existentes apenas 49 cnviarom amostrus, perfazendo um total de 232.
Forum registrados 13 CIL<os de febre amarela silvestre.
.
· Cumpunha contra u filarlose: Em 1974 cuidou-se apenas da
profilaxia, tendo cm vista a regressão permanente da cndcmia,
. Campanha contrn u lclshmanlasc: Em 1974, cm 142 municfpios
· trubulh~dos, fornm realizados: 5.038 exumes clínicos: 168 punções
cstc;~u1s: 234 exames c'!mplcmentares hemutológicos: tendo dudo
po~1t1vos 192 casos viscerais c 3.056 tcgumcntar. Foram feitos medi··
cuções untimoniuis: 79.257 c 11.490 outros. Em· 1.125 municípios
trt1balhudos pura verincur 11 leishmuniose canina, foram puncio·
nados 22.502·cilcs, examinados: 22.796; positivos: 860; .eliminados:
863. Capturas· em 268 localidades: 5.252 prédios inspccionudos c
1.076 com nobótomos. Flcbótimos cupturudos: 9,023; examinados:
1.613: P. longipulpis: 8.324. Em 549 loculidudes, 13.880 prl:dios
foram dcsinsetizudos, utilizando-se li .568 quilos de inscticida.
Cumpanhu du erradicuçüo du malilrla: Em 1974 foram consumidos 2.680.727quilos de DDT, cm 508 municfpios. Das 2.120,854
li1minus cxaminudus no mesmo uno 65.306 forum positivas,
Cumpunhu cont1'llll peste: Em 1974 forum rculizudos 72.010 cxa·
n.1es de luborutório, tendo sido investigados 965 cusos, com 290 posi·
t1vos c 502 suspeitos c 173 ncgutivos. Fornm realizudos 1.802 inqué-
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ritos. Foram d~sratizados 407.396 prédios: dcspulizudos: .. 70.093.•
Como pronJnx1u procedeu-se à 2.158.292 aplicações de ciunogús,
com 1.600.709 doses de raticidas consumidás:' 19Ú58· 'ratoeiras
armudus: 304,266 práticas de unti-rutizacões, Foram cupturadmi
36.1 !O ratos e destruidos: 706,270.
'
"·
Cumpanhu contra o tracoma: gm 1974, cm 6561oculidades truba~
lhudas, 1.585 pri:dios foram visitados, sendo 674 nu zona urbana c
911 nu rural. Das 217.521 pessoas examinadas, 135.546 eram da zona
urhana e 81,975 da rural.,Foram, verificados 1.7.493 casos de trucomu, sendo 12.958 nu ~onu urbanu.e4.53S nu rural. Fórum clinicamcn·
te curados, no ano de 1974, ·3.079 casos, sendo. 2,304 nà zona urbun~
c 77~ ~~~ rur:ll. Mais. 47.658 diferentes afecções oculares e conjuiúivit~s ~orum verificadas. tendo. sido cmprcgados'l84 umpolas.'de'anti:
b1ót1cos: 7.373 vidros de colirio de zinco: I02:529 bisnagas de poma~
du oftálmica c 55.556 comprimidos de sulfa: · ·
· · ·'
Campanha contra a ancllostomose: cm 1974 fora~ trabalh~das
1.291 locali~.des, sendo realizados 1.021,077 exames de-fezes, com
187..832. pos1t1vos. Foram medicadas . 314.566 pessoas, tendo sido
cons~m1dos: 2.373.501 ferrosos '(unidade)' c 1.350.366 .anti·.
hclll]lnticos (unidades), · · · ·
'
·
'
..
. .Campanha contra· o cúleic:' cin .1974, cm 4 de localidades foram .
realizadas 125.323.inspcçõcscm.prédios; cm 682.574 rctcntorcs dcll- .
gua; 4.899 foram tratados c destruidos todos estes focos.
· ·
, Campanha contra o excorplonlsmo: cm 1974, cm.24 localidades
trabalhadas, 146 prédios foram inspccionados, sendo que cm. 39 fo •
ram . encontrados escorpiões; Foram c&pturódos 323 cscorj,iõcs.' Em
97.1ocalidades fo~am expurgados clll 1.080 prédios; i:om ·um consumo de 2.999 quilos de inscticida.
'
· ··
.Campanha' contra a hldatldose: cm 1974, cm 14Jocalid~dcs tra- .
bulhadas c testes de diagnóstico realizados cm '109 propriedades ru~
rais, foram ainda realizados 765 exames de fezes de ci!cs c teve um
consumo de arccoiina' de 112 gramas. ·
PROBLEMAS BRASILEIROS: SAÚDE
Em junho de 1974, o Ministro da Saúde, Professor Paulo de
Almeida Machado, compareceu perante a Comissão de Saúde da Câ·
mara dos Deputados c forneceu alguns dados intcrcssanics,' que po·
dem complementar o que já foi dito sobre cndcmias.
.
·.Disse· que seu Ministério· possufa uma estrutura. obsoleta,
emperrada c ineficaz, chegando ·a afirmar que nilo havia. ali condi·
çõcs para pleitear recursos ao Plancjamcnto, por falta de capacidade
de fazer planos c acompanhar eficientemente o seu desenrolar...
'
Os principais c mais graves problemas c~m que se defrontava na'
ocasiilo eram: falta de recursos: obsolctismo c antifuncionalismo.
Malária: 85% do território do pais silo de área malárica, com
41.489.305 habitantcs•. Endcmia responsável pela perda de 9 milhões
de homens-horas de trabalho por ano. 22.700.000 brasileiros ainda
vivem cm área onde a malária se transmite livremente.
,•. ,
Doença de Cha1as: ainda nilo existe cura .. cientificamente
comprovada .c dados imprecisos. 56 c certo a comprovação da
existência da transmissão da doença cm 1.200 municlpiosbrasilciros.
O número de pessoas atingidas nilo é conhecido com precisilo.
Esqulstossomose: cerca de 6 a 8 milhões de doentes, o que também prova a deficiência de nossas estatísticas c do conhecimento cxato do que significa esta doença para nós.
Mortalidade Infantil: Tuberculosos: meio milhilo. Mortalidade
infantil para o pais intciro:"cada mil crianças quênasccm, 105 mor·
rem antes de completar um ano, No Norte: 70 por mil; Nordeste: ISO
por mil; Sudeste: 76 por mil; Sul: 78 por mil; Centro-Oeste: 87 por
mil. A OMS através de estudos realizados' demonstrou' que· 60% das
crianças sofrem de deficiências alimentares várias.
Polulçi!o: o crescimento c desenvolvimento do · pais vai
introduzindo problemas tfpicos das nações industrializadas. Silo 100
mil toneladas de pesticidas importados cada ano, 300 compostos qui·
micos diferentes, 13 mil fórmulas diferentes de pesticidas usados nes·
te pais, que criam a necessidade de um controle, uma vigilância, um
mecanismo de protcçilo da saúde pública.
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O dispêndio per caplta do Ministério da Saúde correspondia a
três cruzeiros por uno. E sua participação nas despesas da União tem
'sido dccrcsccnlc.

O Jornal do Brasil de ontem, nu 'sua coluna Informe J B, relu lu o
seguinte:
"INFORME JS
O qucélsso1

Labirinto
A burocracia do Ministério da Saúde constitui um verdadeiro
labirinto o que impede o alto réndimento do trabalho, O Ministro
Almeida Machado vem tentando racionalizar, descentralizar c
fortalecer cm nfvel focal, visando melhor atendimento por parle de.
seu Ministério. Considera ele a programação frágil, boa no papel,
mas imposslvcl de executar na prAtica.
· ·
Oqucfazcr
O Ministro Almeida Machado tem procurado solucionar os
problemus brasileiros dentro das possibilidades do Pais, Quando vi si·
lou região buianu cm que a peste dizimava u populuçiià, verificou in
loco que o contAgio era feito por falta de privadas. Mandou colocálas eludo foi resolvido,
Criou a Vigilância. Epidemiológ.ica nos moldes rêcomcndados
pela OMS o que, no nosso caso, poderá mostrar imediatamente os
surtos dé doença c combatê-los logo. f: preciso notar que nilo temos
Educuçiio Sanitária o que é normal, pois nosso povo nilo tem sequer
educação para .coisas mais simples, A Educação Sanitária, a água e o
esgoto solucionariam a maioria de nossos problemas de saúde públi· ·
cu. Tudo não pode ser feito de uma vez, nem mesmo por um Almeida
Machado, pois além da falta de educação, de higiene, nilo temos di~
nhciro suficiente para atender a todos os problemas de saúde, inú·
meros c complexos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson.Gonçalves) - A solicitação de
V, Ex• será atendida.
'

Diz utnn Cltrlu cndcrcçuda pcln Compunhiu Brasileira de
Entrcpostos Comcrcinis- COBEC -. duluda de 13 dcjuiho
dc 1976 c protocoludn como SFO 76/207; cndcrcçudu ·u um
fubricunlc Umcricuno de CCiuiputnCnlOS ferroviitrios;
- .Considerundo o ullo pudriio de sua empresa,
gosturímnos de lhe expor o seguinte:

·'.',., · I) A COB EC i: umn subsidiítrin do Banco do Brasil, l'ormudu por,42 bancos bntsilciros entre os quuis, coma·nutiorr:S
ucionhttus. estüo os dois muiorcs huncos estatuis do Puis, o
· Bunco do Brusil c o do Est:~do de Süo Paulo. . '

•••
2) A COB EC tem 33 escritórios c entrepostos no Brusil
c 14 filiuis no c.11orior. ,Em 1975 nossus operuçõcs.somurmn
600 milhões de dólares, Sendo um segmento de bancos ofi·
ciuis,·nossu compunhiu 1:. um instrumento da Política Comer·
ciul Brusilciru e nela oGoverno brasileiro tem uma decisiva
influência.

•••
3) Como u rmtior dus compunhias de comércio brusi•
lcirus, u COBEC estít cm condições de colocar no mcrcudo
brusilciro vossa linha de produtos, dcvido uo nosso stotus
semi-olicial, Nosso pilncipul interesse sc.riU rcp'rcsentur vOssa
compunhiu no Brusil junto :t todus ns grundcs iniciutivus·Pú·
biiCas ptllrocinudus pelo Governa· atruvés de concorr~nci:ts
públicm,;, tuis como o rc:cquip:uncnto de portos, construçna·
de rodovius, fcrrovius. burrugcns, pl:mtus hidrclétricus, etC.

•••
-Pelo f:Jlo du nossa compunhia ser um inslrumerilo du
dos projetes de desenvolvimento do Governo brn·
silciro c de seu desejo de obter os melhores cquipumenlos uos
rcali~ouçüo

preços muis convenientes, nós ucrcditumos que c:stumos

numu posiçüo l'avorí1vel paru participar cficicntcm•nlc dc
concorrêncius públicus pttru u comprn de produtos como os
vossos, indispcnstívcis r~tra 11 rculiluçiio dos desejos ucimu

mcncionudos,"

Concedo u palavra ao nobre Senador José Lindoso, (Pausa. )

O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MDB- SC, Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs:

Curtas como cstu, expedidas pela COBEC, também foram pura
outrus cmprcsus ustrungcints. Qucr·mt: purcccr que este compor·
lt1111Cill0 du COBEC nüu CSIÍI corrclo c rcrc os princípios éticos
comcrcittis, Emais: u COilEC foi criudu, imphtnludu, pura dcscnvol·
vcr principulmcnle 11 missiio de cxporlur produtos ttgricolus,
scminlllnuf'lllurudos c nmnuf'aturudos, importando nus ocasiõcs cm
que fosse nccesst\rio o csltlbclccimcnlo da lrocn dc produtos brusi·
loiros com produtos cstrungciros.

Fulos c nliludcs cst1uisilus têm ullimmncnlc ocorrido, cm nosso
P:tls, que compromctcm os melhores pndrõcs ólicos c mot•tds, Vou no
registro de ulguns rutos c ulgnmus llliludcs, dentre lunlus oulrus, que
ocorrem constuntcmcnlc cm nosso Puls, prcvulcccndo·mc de ulguns
jornuis brnsilciros:

Pois bem, o Govcrnu fcdcrul criou u INTERBRÁS, commclho·
rcs condições c com maiores rccursos linuncciros, pnru cumprir n Ji.
nnlidudc do cstnhclcccr os negócios comcrcinis externos, mcdidtt
prccunizudn pclu Opusiçuo, ucstu Cu.m, que, nwis lttrdc, foi udotudu
pelo Governo, estando cm funcionnmcnlo,
.

S.. Ex• nilo estú presente,
Concedo u palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira,
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E o que faz, agora, a COBEC'? Está marchando pura uma trilho
que compromete o próprio Brasil. Quando ela diz que é uma cmprc· diz deu ma intençllo que u COBEC deseja transformar numa nçilo c
su que tem status scmi·onciul, qual a interpretnçuo dos empresários que virú prejudicar us empresas privadas quc-atúnm ncssi: campo; A
estrangeiros emreluçüouo Brasil? Quer me parecer que a impressão COBEC i: uma empresa do Governo, que surgiu com uma missão e
nilo será boa: por isso, o. comportamento da COBEC está u . agora passa a cumprir outra; passando a cstnbclcccr, a realizar. uinn
concorrência desleal com as empresas nacionais. contra isso, é a
comprometer os interesses brasileiros, nus relaÇões éomcrcinis.
Aliás, com o surgimento da INTERBRÁS, creiÓ niio haver mais maneira untii:ticu do proceaimento 'da COBEC que estamos a cri·
mziio dn existência du COBEC; ou, pelo menos, da sua atuuçilo neste ti cu r. Todos sabem que hú trocas entre homens; êntrc múniclpios,
entre Estudos, entre povos;.mas sabcmo·s· que essa·comercinlizaçilo
campo.
.· . . .
.. .
..
' O Governo tem, nos últimos anos, si:. preocupado cm induzir, deve ser agilizada. Para ugilizá:la.-tcmos que scmpre·nperfciçonr os
em incentivar, ,fazendo, inclusive, concessões para que. as empresas se nossos instrumentos; E; no·Brnsil, V. Ex• sabe-' c; se não sabe, nós
fundnm, criando melhores condições. O Governo, inclusive, além de doM DB sabemos e temos dito isso-'- que um dos nossos problemas
crinr os seus conglomcrudoi, procura fazer com que us émprcsus brn- i: u fnltu de instrumentos adequados para a comercialização, quer no.
silcírns estabeleçam consórcios: que pussem'a agir de forma coligada.
ümbito nacional, quer no ámbito cxierito. O Brasil deixa dc'éxportar
Oru, se o Governo Ítcha"que essa prática é salutar. c Jhedá maior mais por nuo estarem melhor 'capacitados seus instrumetitos de
força de atuaçiio, dentro dessa uçiio, 'parece-me que está sendo incoe· comercialização. Entiio, nós do MDB, que sabemos disto, .temos
rente em criar a INTERBRÃS c deixur'em utividnde a COBEC.
sugerido. E, pnra mim, ajuízo de V, Ex•, se temeis contribuído ou
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permíte·v; Ex• um nüo, pouco vale: o que .vale é que estamos·dc consciência tranqUila,
upurto'! .
, ·.
.
que estamos .sugerindo, oferecendo alternativas ao desenvolvimento
O SR. IM:LÁS!O V!ÉIRA
DB - SC)- Com m~ito pra- deste Pu is. ·
Em' relação a· P.aulo Borgnhausen, concordo inteiramente. com
zer, Senndor Eurico Rezende.
V. Ex• um catarinense ilustre, que ~stá nu dircçuo de uma empresa
O Sr•. Eurico Rezende (ARENA ~ ES) - Em primeiro lugar, que, no meu entendimento, não tem mais raziio de existência, diante
quero congratulnr·me com V. Ex• pelo fato de o MDB haver criado a do surgimento da INTERBRÃS, porque serão dois órgãos aatuar
paraiOJ:~mente. Indago· de V, Ex•: órgilos'que a'tuam paralclámente
INTERBRÃS. Confesso que eu não sabia.
precisam, devem continuar' a funcionar? Nilo haverá maiores despe•
O SR. EVELÁS!O VIEIRA (MDB - SC) - Niio criou, sas com a administraçiio, com a manutenção de toda a,estruturn da ....
sugeriu. O MDB, nesta Casa, e, especialmente cu e o S~nador Sntur- COBEC? Nuo seria melhor. a incorporação da COBEC _pel~:·
nino Br:~ga, em vários discursos, sugerimos ao Governo a criaçiio de INTERriRÃS, dando·lhe maiores condições, e se aproveitar o Dr.
uma empresa de grande porte pura desenvolver as atividudes comer· Paulo Borgnhauscn para outro cargo importante que ele tenha capa·
ciuis em · relação u outros países, surgindo, meses depois, a cidade para exercer. em 'outro sctor da atividade económica. bra.
INTERBRÁS. Inclusive, homens do Partido de V. Ex•, na ocasião, :iilciru'?
:1churam que o Governo não teria condições pura criar uma empresa
Este, o registro primeiro que descjam~s fazer para' ir a· outro,
· '
·
·
de grand~ porte, e veio a ser criada, Apenas sugerimos, colaborando tnmbóm importante.'
com o Governo de V; Ex•
O Sr., Eurico Rezende (ARENA- ES) - Pcnnite'V. Ex• um
O Sr: l·:urlco Rczcndc (ARENA- ES)- Excelência, o MDB
nuo contribuiu puru a criaçiio dessa empresa; V. Ex• mesmo disse aparte? (Assentimento do. orador) Antes. que,V.Ex• prossiga na sua
que havia necessidade de uma expansão comercial no exterior. Ora, reportagem jornalística- parece que estou ·vendo uma porção.·dc
todo mundo sabe, no Pais, que há essa necessidade:· é o regime de tro· recortes, aí ...
cas. Esta ó uma idéia que surge naturalmente, cm qualquer pais, em
O SR. EVELÃSIÓ VIEIRA (MDB- SC)- Costumo seguir
qual~uer governo, pouco' importando se existe ARENA, se existe
o exemplo de V. Ex•. que se prevalece muito dos recortes de jornais,'
MDB. i! uma necessidade; era preciso que fosse uma cúbuta africana
O Sr. Euric~ Rezende (ARENA - ES) - Aliâs: a m~tt~Í~
para nno sentir esta necessidade de um mecanismo de expansão
prima.
de grande valia para o parlamentar é, também, o recortc.dé
comercial, no exterior. Entilo, quer·me parecer que V. Ex• faz uma
alirmntiva assentudn exclusivamente na inccrt~zn das .areias move- jornal, embora nem todos sintamos na obrigação ou no desejo de nos
diçus, O MDB não pediu coisa nenhuma, a ARENA nilo pediu coisa transformarmos, aqui, cm Lux ·Jornal. Mas, parece ,que, .pela
nenhuma: isto i: uma 'imposição natural, silo mediclus que surgem quantidadede recortes ai, trntn·sc de Lux Jornal •... ·
n:~turulmente, pela necessidade do inter·relncionamcnto comercial
dos povos, Quanto à COBEC,Iamento que V.Ex• pregue a sua cxtin·
. O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB·- SC)- Porque; inclusive,
çilo, .Em primeiro lugar, porque se truta de um organismo que tem tem aqui umas imoralidades; que vou registrar, e V. Ex• não gosta
rrestHdo relevantes serviços uo Puls, e, em segundo lugar, V. Ex• está muito desta palavra.
contribuindo pura retirur de um alto posto da ndministrnçilo'federal
um co-estHduuno seu, pois me parece que ê um cnturinensc ilustre
O Sr. Eurico Ruende (ARENA- ES)- Confessa V. Ex• que
quem preside uCOBEC. Seu COBEC fosse presidida por um cupi- está, apenas, interpretando, procurando identincar as· intenções· da
xubtt, cu pleitearia u sua nmpliuçilo e niio u extinçiio para que se COBEC, ·que seria de invnsiio de outra área, de' outrn-jurisdiçiio.
retlrusse um conterrâneo meu de h\, Mas apreciando o mérito do seu Mns, quero dizer que estou recém-chegado do exterior:· estive no
pronunciumento, V. Ex• diz que niio há necessidade du existência du Bunco do .Brasil, Agência de. Los Ãngeles, -:-;. V. Ex•. sabe que a
COBEC, e mais, que clu está extrapolando as suas atribuições. V. COBEC i: intimamente ligada ao Banco do Brasil'..:. e'lá o gerente
l!x• se limitou u ler uma curta. Dizendo V. Ex• que a .COBEC estú disse-me que a COBEC, nos Estados .Unidos, é consideruda um'óroperundu contru o interesse nacional, deveria apontar qual u gllo idõneo e que vem prestando bons serviços uos interesses comertrunsuçlio. V, Ex• sabe de ulguma trunsuçilo que comprometa o ciais do Brasil, no exterior. Está ui V. Ex•, concessa Yenra; com a
pulha das puluvrus: eu trago o depoimento do Banco do. Brasil
interesse nucionul, pruticudu pela COBEC?
enaltecendo o trubalho dn COBEC. Mas, V. Ex• insiste. cm dar no
O SI!, I"'E!.,IS!O VIIi !liA (M DB- SC)- Assim que V. Ex• MDB u jmternidudc da INTERBRÃS,
concluir, rt:sponderci.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Nilo. Sugerimos,
lembrumos.
O Sr. liurlco Rczcnde (ARENA- ES)- A pergunta está feita,
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-254. O Sr•. Eurlco Rezende (ARENA - ES) - Entilo, eu pediria a
V, Ex• que cm vez do MDB cuidar de assuntos apenas ext~rnos, já

que .tem essa lucidez milagrosa de apontar soluções para todos os
problemas, que ·nos,trouxessc uma soluçilo rápida pura o custo de
vida, pura a produçilo do petróleo, porque isso seria motivo de
entronizuçilo do MDB cm praça pública,
·

.. ·

.. ·O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Umu das medidas
seria o Governo nilo fazer empréstimos, lá. fora, para construir a
Perimetrul Norte, a. Transamazônica e a. Ponte Rio-Niterói. E
investir esse dinheiro no campo da educuçilo, que está falind~ neste
Pais ....

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Nilo apoiado! Não
up,oiadci!
··
·
·
·
·
OSR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... investir no cum·
po das pesquisas, das ciências; fazer uma política de redistri,buiçilo
da riqueza, para que o ·povo pudesse 'ganhar melhor, pelo menos
pnrusobrevivcr;
·.
·1.
·
. ••
Nilo 1: dilicil; 1: dilicil e impossível para o Governo da ARENA,

porque nu hora cm que o MDB chegar ao Governo Fedcr~I •. V. Ex•
wi contemplar c aplaudir um governo ..humano, onde vat haver
desenvolvimento para todos.
O Sr•. Eurico. Rezende (ARENA _: ES) - Eu não poderia
porque isso será. depois do ano 2.000,

<~plaudir

O.SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• é moço,
chegará l:t ·
·
.

'

.

"EGYDIO QUER.RELATO
DASCONCORRBNCIAS.
O Governador do Estudo; Puulo Egydio Martins, deu
rrazo de IO dius puru que Scérctários cstnduais Ítpresentem
um relntório com· snge:<tõcs paru solúcionur o problema dns
concorrências púhlicus fraudulentas, i:m'quó os emrreiteiros
cntrum. combintidos .. uprcscntnndo' os 'preços máximos
permitidos, de I O% ucima .·do orçu'mento-basc da ~bru.
"Enquanto cu estiver sentado nestu.cudeiru- afirmou o. Govcrmldor- ·nua Vou udmitidsso".
. · ,. . , .
.
No rclutó'rio, o Governndor qúer sugéstões 'paru a ado~
·"Çno de "providências cabÍiis", pois entende quc'"a utilizaçi!o .
dos recursos públicos nilo pode .ficar sujeit~ a talmarcuçilo.
Nessi: caso ....: afirmou '- o regime da concorrênciu não tem
razão de ser. Se for para· its 'próprias empreiteirns 'escolherem
osvencédóres e os preços da obra, é melhor, à próprio Estàdo
fazerit'escolha".'.', · ' ··.·· •. .' ., .••. , , , ·
Há ·três semanas, chegou ils maos do Governador. ~mu
colcçuo ele circuhires du Associuçüo Paulista de Empreiteiros
de Obras Públicas, nssinudns' pelo' Presidente. da ·entidade, .
Engenheiro Henrique Guedes, ·onde estnva demonstrado,
com clarezn, qui: as empreitciras combinum. nnlcs de entrar
nus· concorrêncius; :distribuindo, ·entre si; untecipudumente,
cndu uma'das obias.'pelo preço máximo.
· .
Numa das .circulares. o · Presidente · da·' APEOP
convocuva us· constnitoi-~ts interessudns u Comparec~:rem a .
uma reunião com ''a'finalidnde de distribuir as·obras a mais
10% c nuo u menos. !0%". (fi praxe· o Governo do Estado
·admitir proposÍas que variam entre ;nenos.e.muis lO%· do
orçumcnto-buse. Assim. os •empreiteiros estavam .. sendo
convocados puru<distribuir entre si as obras pelo preço
máximo.)
·
'
Em outrn circular, Henrique. Guedes se congratulava
com us construtoras que haviam participado das licitações de
números 102 u,ll5, do DepartniTicnto de Obras. Públicas do
Estudo, Um exume posterior, mandado realizar com um .integrante do : Governo, revelo'u 'l'ui: i:m .'todús essas
concorrências, as .propostas forum de . muis r0% do

O Sr. Eurico Rezende (ARENA ..:., ES)- Parece que Deus vai
me convocar antes de o MDB assumir. o Governo. Deus vai me
convocar paru colonizar os gloriosos campos du Eternidade. V. Ex•
está, aí imitando Júlio Vcrne, c nüo vamos discutir sobre teorius c
ilusões. Vamos rcgrcssitr ao tema' do seu 'discurso. E quero, nesta
oportunidade, dizer que a resposta que V. Ex• dá sobre ·o custo de
vida não serve, porque, antes da Ponte Rio-Niterói e du Trunsumuzônica,' o custo de vida já estava elevado no Pais; Isso é próprio
dos países em desenvolvimento; emais próprio, ainda, de países com
dimensões continentais. Isso é um fenômeno que o MDB não vai
orçnmcnto .. buse .. Em.Ocive del:ts, havin um único purticípun-·
resolver - se acontecer o milagre da assunção govcrnumcntal ....:
te, embóm mitisde uma 'delenu de lir~as tivesse rctirudi>'os
ussim, com a rapidez de uma semifusa. A solução está num processo
cdiwis. Nll can·carrénci:l donúmcro 105, houve 14purticipanevolutivo. Dizer fora disso é fazer demagogia. O Governo vem se
tcs t:mpnHtdos: em' primCirO' lugur', cOm mu'i.s 10%,. c· n~· .de
dedicando, de muneiru permanente e dinâmica, para conter o custo
. número 109,4 emp:iluram,tnmbém, com o preÇo mltximo:
de vida, Nem ttÍdo i:: passivei:' fatores de' maior hierarquia conseNO.CONESP_;, Companhia de Construções Escolares
guem, ils vezes: dcrrotllr as intenções e os c:sforços governamentais.
do Estudo 'de Siio Puulo, um balanço' dns. concorrências
Jvlus, o MDB, como Oposii;ão, ainda vai aplaudir,pelo'mcnos a mé.realizadas atê aqui revela fatos 'iguulmente graves:' dé 167 ·
dio prazo, us conquistas do Governo no campo da ·atenuação do
•licitações
'realizadas, cm '126 houve propostas com o' preço
custo de vida, Volto u dizer u V, Ex• que nilo procure retirar do
mi1ximo, de mnis 10%. Em 117 dessas: huvin um único
altiplano do Executivo Federal o Estado de Santa Catarina, que nu
empreiteiro participando c, em oútrus 9,' várias' empresas .
pessoa do Dr.. Paulo Borgnhausen está tilo bem representado. r:. o
empntarani com o preço,máximo." ·
npclo que fuça a V. Ex•, que realmente é homem amadurecido, de
espirita ptlblico, no sentido de esquecer passiveis divergências pollO registro utí: uq ui ê do jornal O Estado de S. Paulo; ugoru ê du
ticus ou eleitorais. E que Suntu Cuturinu, neste instante, procure
Folha de Silo Paulo:
npluudir a atuaçüo de um dos seus. mais ilustres filhos, que na
"O Governador Paulo Egydio afirmou ontem que ainda
COBEC, realmente, vem prestando o melhor serviço ao Pais- volto
nüo dispõe de dudos pum i:ulcular os reais prejuízos causados
u dizer: Puis que Deus fez tão grande pa(u que seus Olhos nilo come- .
ao Estado pelas construtorus que entravam combinadas cm
tum nem u injustiça nem u imprudênciu dé to'rnd-lo pequeno!
concorrêncitts púhlicns, com orçamento.< !0% acima do total
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Afirmou V, Ex•
estipulndo par11 os preços dns obras.
que o Gover~o vem agindo com dedicaçilo, com dinamismo, nÍI bus;
Nos próximos dins o Governudor receberá relnt6rio das
cu dus soluções dos problemas brusilciros. Nilo discordamos. Mus
Secretnrins (Educuçuo, Transportes c Obras) que tratam dus
está a lhe fnltur inteligência, cupucidadc, habilidade paru eleger os
obrus com us cmpreitcirus, e entuo, segundo anunciou, snbeinstrumentos melhóres 11 fim de possibilitur o desenvolvimento deste
rti.dc quunto·f'ornm os prejuízos causados pelns emprcitciniS,
Pu is. Porque só dedicação c dinamismo nilo adiantam, pois ontem a
Puulo Egydio mostrou-se contente 'com o noticiário dn
equipe: de fut~bol do Volta Redonda utuou com muita dedicuçilo,
Imprensa ontem, publicundo declnruções.suns n respeito do
ruuitu ubneguçilo;"muitu ,arreriu, mas levou de 6x0 do "Mcngo",
ussunto, c: ucre.sccntou:
Sr. ~residente, Srs, Senadores, quero fazer outro registro do
"O noticiúrio ttSsustou muita gente, que pnssun\ ugorn 11
jornul O Estado de S. Paulo:
ter mnis cuidudo e nilo continunrt\ com o expediente ntí: uqui

-255O SR. EVEI..ÃSIO VIEIRA (MDB-SC)-Poisnilo.: .:. ,.,
... ·_.' ., · : · ·
.. ··-··.;'·:·~·'
O. Sr. Otto Lehmann (ARENA.- SP)..:.. Em-primeiro lugar, o
Sr. Governador dei Estudo determinou qué'fossc icn/izndu'sindiéãn:
ciu ou coisa parecida para apurar aquelas possíveis irregularidndi:s
apontadas: A matéria que o Sr. Prefeito estd analisando ê;difcrentc.
(; qucstüo de critérios. A<DERSA S.A., quando faz concorrência,
cstube/cce um critério, como.se fosse uma administraçii~ particular.
Entüo, lixa os preços de acordo co.mns riorinas'vigeritcs nâ'dáiu da
concorrência .. Enquanto isso o DepurtumentÓ de Estradas de Roda~
'gem estabelece índices periódicos, geralmenté no inicio da adrilióis·
trução .. Depois, quando .faz as concorrências, uduptn·os'às realidades
do. mercado. r;: por isso que hú aquela divergência entre a DERSA c
o Dcpurtumcnto, mas não hd nu da imoral c nada de irregular nisto.
Siio crité:ri~s de udm,ipistruçüo.
"' .:·c ..; .
.. ,
O SR; EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Sr. Senador Otto
Lchmunn,_v.Ex• diz que não hú.nad11 d~ imoral .. , ...., , .•.. :.
•

'
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'

"
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OSr. Oito Lchmann (ARENA- SP)- V. Ex• dá licença pura
um aparte? (Assentimento do orador;) V. Ex• asseverou que são
declaraçpcs do' Prefeito ciu truta-se de noticiário de jornal? · ·
O SI!. !;Vl·:J.,\SIO VEI R,\ (M D B- SC)- Do Prefeito.
.
.
·.
.
.
O Sr. Oito Lehmann.(ARENA...:. SI')- Está cntr~ aspas'?
'

OSR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- sq....:. Estú,
"O Prefeito ·oruvoSetubu/ disse; ontem, que·a Prefei·
tuni nüo.foi lc'sudu nas concorrências,.:·

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SI')- Süo notícias, nüo são
palavras de S. Ex•
·
. O SR. EVELÃSÍO VIEIRA.(MDB- SC)- Ele.disse, ehá.ou·
tros recortes aqui, inclusive com ulirmuçõcs dele.

O Sr. Oito Lehmann (A RENA - SP)- E nu da de irregular.
O SR."EVELÁSIO VIEIRA (MDB..:.. SC)- O Governador de
São Paulo;' o Sr. Paulo Egydío... .
·
' ·
•· ··· · ·
O Sr. Ótto.Leh,;;ann (ARENA ~·SP)- Estou respond~ndo à
purte de seu discurso cm 'que a/udip.à circunstância do Sr. Preféito
referir-seu critérios que.c/e acha. que siio razoáveis. A outra- se .í:
irregular ou. niio ..:.:.vai ser escluiecidu :pelas informaÇÕes que o Sr.
Governador solicitou dos Srs. Secretários. Mas o fato é que estamos
vivendo momento cm que a Administração Públiéa, tomando conhe·
cimento de quÚiquér irregularidade•. ilnediritamenié . determina ,
providências pura que seja sunada .. Quando V, Ex• devia viraplaÜêlir ·
o Governador .do Estado, V. Ex• vem com reticências,' como :ele
nüo dcvcssc.ugir assim.
·
· ·
·

se

Ex•

O SR; EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Nobre .Senador,
eu não venho com reticências. Não sou homem de falar subjctivumente, com insinuações. Venho objetivamente.
Essas concorrências feitas pelo Governo do Estudo de São
Puu/o e pela Prefeitura de São Paulo- eram feita~- e. as empreitei,
ras s' reuniam com ·O pntrocinio.du sua entidade', c decidiam entrar
com o preço máxim?:..
·
· · · ''
· ·.·

O Sr. Ottul.ehmann (ARENA- SP)-, .,c o Sr. Governador,
imcdiutumento,tomou providencias. Isso óo que V. Ex• acaba de ler,

O Sr. OttÓ·Lehmann (ARENA - SP)- E são essas mesmas
empresas ...

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB-SC)- Não. Vou mais, r;:
só concluir. Vou ler outro t~pico du Folha .de Sio Paulo, jornal que
merece. a nossa conliunçu; inclusive. não houve qualquer contestnçilo
du parte do Prefeito de Silo Paulo em rc/açuo ao noticiário de O Esta·
do de S. Paulo, Mas, vamos u este outro tópico:
.
'
·~A ucus:1çiio· feita pelo governador Paulo Egydio con·
tra us empreiteiras de obras p!lblicus, de que rstilo agindo
de modo fraudulento, nilo tem o .menor sentido; pois o
acréscimo de /0% 110 preço da estimativa de custo elabora·
du 'pelos órgãos guvernumentuis pouco representa, se for
fcitu umu compuruçüo entre u tomada de preços do DER
com u DERSA, cstú última normulmcnte 50% mais cura do
que uque/u",
.
A'ulirmuçào ioi J'eitu ontem 'por uma f01Íte do lnstitu·
to de Engonhuriu, que citou como exemplo o'preço pago
por metro .cúbico de puvimcntuçiio: o DER, órgão esta·
dual, pugu CrS 100,00 ÍIS lirmus, que entretanto geralmente
upresentum orçamento com /0% u mais daquele orçamento-base e/uborudo pe/u Secretaria dos Transportes, o
que dil umtotu/ de Cr$ /10,00 por metro cúbico, Ao mesmo tcmpo, nu D~RSA ·- Desenvolvimento Rodoviário
SA, empresu de cconomiu, mista, "·mesma me tragam é pugu ils empreiteirus nu busc de Cr$ 150,00,

' 0 SR. EVEI.ÁSIO VIEIRA (MDB - SC) ~ Com lice~çu;
nobre Senador. Deixe-me expor o nieu raciocínio.
.

O Sr. Otto Lchmann (ARENA.:... SP)- Dissocie que a prcfcitu·
"' não foi· lesada. Foi ·feitu . no Estado uma denGncia; Estariam
ocorrendo irreguluridudcs,:.
O,Sll. 1:;1'/CJ.,\SIO.Vllill!A(MDB- SC)- Vouler o texto

O Sr. Otto Lchmunn (ARENA- SP)- V, Ex• dd licença pura
outr<l upurte'!

o sr. ouci Lehmann (ARENA...::. SP) ...::.'Poi;·naó;
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB '-- SC) -·Vou:reprodu~ir o
que é: di tope/o Sr. Governador do Estado de Silo Paulo c pelo Prcfci·
to. Associou-se, uniu-se, c decidiu o preço mdximo. Entilo, hojé, a
concorri:ncia'crn 'deferida em fnvór de uma empresa. No dia seguin·
te, du o'utru empresa e, depois, da outra. E. o preço, exemploi pnru
pavimentaçilo de run -.o metro cúbico .. O Governo pagava ,'!!O
cruzeiros. O G~verno di: Siio Paulo, cm junho já sabia dessas·manobrus.das Empreiteirus.' Somente depois, cxatnmente o,uundo O Esta:
do de S. Paulo, u imprensa brasileira, 'passou a divulgar as mnzehis' nu
mordomia do Governo Federal, nos .Ministérios, ar é que Sr.
Governndq~ de São Paulo veio a público pedindo as providências: E,
isso, somente depois, mas e/cjd sabia, emjunho,"dcssas irregu/urida·
des. E, cu digo, possivelmente ele já subia untes, porque,· quando ele
soube cm junho; manifestou-se à imprensa de forma irritada. Mas,.
isso não 1: tudo, .A. DERSA 6 uma empresa de economia mista· da'
Prefeitura de São Paulo ..;

o

O Sr. Otto Lehmann (ARENA -SP)- Não,6 do Governo.·· ..
O'SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... do Governo;
Essa empresa cstd contratando os mesmos serviços por ISO cruzei·
ros: 50% a mais. Pergunto cu: onde é que estA o zelo, u probidade do
Governo cm re/ução u Isso?
··
·
·.
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um aparte? V, Ex• acha que essa entidade que determinou que os
empreiteiros agissem assim, age indevidamente, irregUlarmente,
desonestamente? ·
·
·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) -.Acho que umu
empresa,..
· · O Sr•. Otto Lehmann (ARENA- SP) ~·Essa associnçilo, p;esidida pelo engenheiro Henrique Guedes, que V, Ex• citou, V, Ex•insisto- acha que ela é que estava agindo irregularmente?
'

I

,;

'

•

'"

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB -·sq- Quero, inclusive,
dizer que o Governador de Silo Paulo é quem diz que ela age- estd
publicado na imprensa brasileira- age de maneira imoral.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA- spr..:...Agin'do assim·, V. Ex•
acha imoral?
··
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Acho que sim, as
empresas se unem c agem imoralmente.
OSr.Ottolehmann (ARENA- SP)- Pois veja v, Ex•, quundo o Scnadçr Orestes Quércia fez, aqui, a crítica à DERSA, S. Ex•
referiu-se precisamente às criticas que essa entidade, presidida pelo
engenheiro Henrique Guedes, fazia à DERSA:· Então, para ·o MDB
essa entidade 'i: que estava certa: as críticas tinham procedência,
Quanto à explicação - aliãs, jâa prestei num ,discurso que fiz nesta
Casu. Há uma faixa de preços que, no inicio da Administração, o
departamento fixa e, depois, nos contratos, os atualiza com os preços
do dia. Isso com referência ao DER. A DERSA niio; sendo ela uma
sociedade de ccónoínia mista, ela os atualiza para cada concorrência,
naquele determinado momento. Além do mais, a DERSA realiza
obras de vulto, de grande responsabilidade, como a Via dos lmigran·
tes c ugora vai construir a Via Norte. São obras que reclamam gran·
de especialização têcnica, exige· recursos mais - digamos assim sofisticados, enquanto que o DER se dedica mais às estradas de
secundária importância. Vulc dizer que material, os projetas, a têcni·
ca, os prazos tudo 1: diferente e i: por isso que os preços não são
iguais. Nilo poderiam ser idênticos.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)'- Não. V; Ex• está
equivocado. As declarações do Governador, as declarações do Prefci·
to, o noticiário du imprensa puulista, são de que a mesma obra feita
pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Silo Paulo está
custando I lO cruzeiros, enquanto a DERSA está pagando ,ISO. Nis·
so, está sendo lesado o povo de São Paulo... ·
'
·
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP)- Mas truga V. Ex• um
futo concreto; V, Ex• não o tem...
·
·
O SR; EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... mus mclnor do
que isso ... do que registra u imprensa paulista?
O Sr. Oito Lehmann (ARENA - SP)- Quando se fez essa
críticu um dos muis ilustres Deputados do MDB, o Deputado Ma·
noel Sala, foi para a tribuna da Assembléia paulista- onde o MDB
é Maioriu- defender esse contrato com a DERSA, dizendo que os
preços du DERSA estavum certos, Recordo-me atê dos argumentos
que esse digno purlamcntur usou, Afirmuva S. Ex•: "Se eu precisar
de um médico, de um engenheiro, de um advogado, vou procurar o
melhor engenheiro, o melhor médico, o melhor advogado c, cvidcn·
temente, estes cobrarilo preços diferentes," o argumento usado
pelo MDB. Esse assunto, portunto, V. Ex• devia deixar entregue aos
seus companheiros de partido, em Silo Paulo, porque, no meu Esta·
do, o M DB 1: maioria na Assembléia. Eles é que deveriam fazer restri·
çilcs c V. Ex• não encontra essas restrições na Assembll:in de Silo
Paulo. Por quê? Porque o que se faz no Governo do Estado, como
em todas unidades da Federação, no momento atual, é feito com a
maior lisura, com a maior correçilo. E quando uma denOncia é
apresentada, veja V. Ex• - perdoe-me - não quero dizer que não
~eja cxutu ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC) - Em junho...

e

o Sr. Olfo Lehmann (A RENA - SP)- ... mas essa declaração
do Sr. Governador que mandou fazer essa sindicfinciu, é bem ,
anterior, é coisa.dc vinte n trinta dius atrús. Pode ser que S. Ex• u
tcnhu repetido agora. Não sei deque data é o jornal que V; 'Ex• tem
~m mãos, mus nilo é: dos Oltimos dias.

o SR. EVEJ.ÁSlf? VIEIRA '<MDB- SC)- M~s. Senador...
O Sr. Oito .Lebmann (ARENA - SP) -.V. Ex• vinculou isto
uoproblemu dus mordomias. Nilo, aí V., Ex• nilo foi feliz. ·

·:o SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Nilo,
ubsolutumente. O que cu estou. registrando aqui, o que estou rcpro·
duzindo, dutu....
·· ·
.

.

'

O Sr. Otio Lehmann (ARENA- SP)- Mas veja a data do jornul1 Esse jornal serú de pelo menos vinte dias utrás.
O SR. EVEl.ÁSIO VIEIRA(MDB- SC)- Vou dar as datas:
é do diu 3, é: o Estado de s; Paulo do dia 3 c do dia 7 do corrente,
'. '· - .... , ,, .
.O. Sr.• oito Lchmann (ARENA - SP) - Perdilo>Rcfir~·me
ilquele noticiário em que o Sr. Governador mandava fazer a sindiclin·
ciu ou pediu informação.
·

o SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB _: SC)- Foi untcrior, O
Governador, já em· junho, tinha conhecimentó e manifestou-se
irritudo com u irrcguluridadc ...
O Sr. Otlo Lehmann (ARENA - SP) - E designou uma
comissilo paru fuzcr total estudo do problema c inclusive sugerir
medidas punitivos.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Senador, dou
quuntos apartes V, Ex• queira, nius quando eu estiver falando, pe·
diria que V, Ex• aguardasse, pois cu também aguardarei as
conclusões dos seus apartes.
Quero dizer que foi o Governo de Silo Paulo quem disse que em
junho teve conhecimento dessas irregularidades, . dessas. imora·
lidudes, mas só ugora tomou providências c, . por coincidí:nciu,
quando unoruram, de forma muis acentuada, uo conhecimento do
Puis, utruvós da imprensa, as'mazclas da mordomia de Ministérios,
Uma coincidi:nciu! Estou registrando o fato, estou reproduzindo e
isto, ufíudo u outros, ...
O Sr.

Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- V, Ex• me permite?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC) - ... é que me sur·
preende e que me truz u'esta Casa. ~de estranhar que um Órgão do
Governo fuçu umu obru pelo preço "X", 110 cruzeiros u
puvimemação; u mcsmu obra é paga por· um oútro órgão do Govcr·
no, - upenus uma empresa de economia mista - pagando. ISO

cruzeiros,

No meu entendimento estão sendo lesados os cofres públicos de
Silo Paulo.
O Sr. O tio Lehmann (ARENA - SP) - V, Ex• permite novo

upurte'l
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não.

O Sr. Otlo Lehmann (ARENA - SP) - Em primeiro lugar,
nilo vejo no que huju muzelas da mordomia. assunto que jtl foi
debatido e· sobre o qual o Governo deu amplos esclurecimentos,
Quanto u estu circunstância, quero lembrar a V. Ex• que, se me per·
mitir, mostrarei, nestes próximos dius, o discurso de um Deputado
que é Vice·Lider du Muioria do MDB. no Estado de Silo Paulo, cm
que S, Ex• fuz ·estudo das alegadas divergências de preços,
mostrundo u razão dessa diferenço. ll que o Dcpurtumento- DER
- em gerul fuz cstrudus .de importância secundária - repuros,
cstrudus de interliguç!lo municipul, etc. - enquanto a DERSA
constrói estrudus que reclumum cuidudos, técnica c experiência
muito maiores, V, Ex• dcverlu, untes de tudo, no que respeito a São
Puulo, ruzer justiçu uos seus compunhciros de purtido no meu

e
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ergue pura dizer que o Govi:rniidor Puulo Egydio niio seja um Governudor digno c honesto, Nenhuma! Pode haver restrições quanto à
udministrução, quanto ils entrevistas que S. Ex• dá_:- tudo isso·
admito:-: mus ninguém uprcsentu qualquer dúvida, porquc,não hú
:- ctmlu cm quulqucr Unidade da Federa<iiio, parugiÓriu do Brasil
dc'h'ujc.~ quem possa úpontar,_irrésuluridudcs scm.quc essus ulegudus irregularidades não sejam imediatamente upurudus~
· 'o Sr. Éudco.l!~7.~ndc(A~ENA::_ ES)- Per~ite V;·Ex•·um

No MunicCpio de Campos, Estado do Rio de Janeiro, está sendo
· realizado ·o •IV'. Encontro Nacional de· Plantadores .de' Cana-de. uçúcar, cspclacularsimpósio patrocinado pela COPERFLU, c que, a
exemplo dos anos untcriórcs, congrega os experts·no assunto, c tem a
, prestigiã~lo a prcscnçà de vários Ministros de Estado. ' ·.
O Sr. Evuldo lnojosa, prcsidcntc·da COPERFLU; é: um'homcm
.. que nasceu pura líder, c a sua personalidade se afirma pela compclé:n- ·

upurt~:'!

. ciu · :':em·• pÍ'imeiro lugar e, !sCcundariamC.ntc,·' por.· um O 'Ínvcjâvcl
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. iJ SI!; EVEI:,íSIO VIEIRA (M DB ,_ SC) '- Eillre o Deputado

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Prcsid~nt~, Srs, Senadores~
'',

,_

'

,·,,

•

•

''•'·

'.o'

'

cu~acidadc dc:lutu. Basta -dizer •que S~-s~·- enfrenta·· a poderosa

multinacional que se chama COPERSUCAR, sediada cm São Paulo.
E enquanto essa falsa.organizaçi!o-coopcrativista financia o grande
corredor .brusilciro Emcrson,Filtipaldi,-;com um bagulho· motorizado, u associação fluminense. conclama. os seus associados, para o
O SR. I'RESIUENTE (Wiison Gonçillves. Fazendo sou~ u debute e exame dos assuntos que afligem tanto, a classe dos usineiros
cumpainhu) --·Lembro a' V. ·Ex• que dispõe' apenas de dois minutos ,quanloadoslavradoresdc_cana... ·.· :..
. . . ·, ,., ....••
pura terminur o seu discurso; .,. ·
·. .
· . ·
. . A-tarefade lnojosa é tanto maior, porque na.tcrraflumincnse o
'' 'o's~. Eu~ic~ R~z~~do {ARENA,- ES) :-'Dá ;~mpo pu~u me , "Cavalo de ;Tróia" chegou c, infelizmente; algumas usinas se filiaram
à entidade puülista·- o que não compreendo, não accito.e: poi'Tsso
éonccd~r o' aparte.
. •
..
mesmo, uprcscntei projeto delimitan~o. as áreas de atúaçi!o .. das
O SR; EVt;L,íSIO VIEIRA (MDB';;... SC) - Ouço V. Ex•, . 'cooperativos, projeto cssc,que ainda nilo pôde ser examinado.- sabe
. :'
.
com o muior pr.tzer:• ·: ·
Deus porque motivo- o que não impede, neste momento, de frisar
·
() Sr. l•:urico Rc1.cndc (ARENA- ES)- V, Ex• disse que o · essu incongruência inaccitãvcl c inadmissível.
Ouvcrmtdor l'uulo Egydio, cmjunho,ficou irritndo c que só tomou
De temperamento introspectivo, , Evaldo ·ltioj<isa ·deve estar
:ts pruvidõncius depois que veio ii _builu o cuso das mordomias. O reunindo elementos c forças para;·no ensejo propício; mostrar'que o
Scnudur,Ono. Lchmunn ,disse que não, que logo em :seguido deter- "David campista" vui arrebentar, com a funda da lógica, o "Golias" ..
minou providõncius. Quunto· à questão de mordomia não foi .u multinucional,'sediada em:Sl10 Paulo,·
'
-. , ·
imprensa que levantou o cuso, Quer i levantou o caso foi o. Presidente
· ' Estarei presente.- pelo menos, ·a -uma ou duas sessões ··desse
Ociscl,_.buixundo.um decreto.-rcgti,'umentundo e n·xundo disciplino. importante conclave, à scmclhança,do _que scmprcctenho .feito nos
rígida pura as 'mordomias. Não foi u imprensa. Ela psssou u cuida: anos anteriores. Mas entendo que é .hora de, cm registrando essa
du assunto ·depois do decreto . presidencial. O· Senador. Paulo
inolvidãvel reunião, relembrar a injustiça continuada que se comete
Brussard, c_ u MDB quase tudo; passou a denunciar fazendo com is- em reluçilo uo preço da cana-de-açúcar.
·
_su, um trubalho parasitário. Apropriundo:sc indevidamente de uma
Nesta oportunidade, solidarizo-me com o Major Oswaldo
iniciativa do Senhor Presidente du Repúblico. Nunca tive noticias de
Barreto Almeida, presidente da Associação ·Fluminense _dos
<lUc o Senador Paulo Brossurd tivesse denunciado questão de mordoPlantudores de .Cana e Coopcràtiva de Crédito dos Lavradores de
mia nu tempo do Presidente João Ooulurt ou outros Presidentes, Canu, quando afirma que "nos câlculos do Instituto do Açúca(c do.
Denunciou questão de mordomia depois que o Presidente da Repú- Âlcool paru cstubelccer o preço do produto não foram computados,
blicll, ussessurudu pelo DASP, que i: o órgão competente, baixou
de forma alguma, os aumentos verificados no sctor de mão-de-obra
a<1uclc decreto. Logo, u questão de mordomia não surgiu por causa (novo snlário mínimo) nos insumos modernos, nos combustivcis, cm
de denúncia do MDB.· Dizer isso, i: conversa liudu, conversa
máquinas e implementas agrícolas, c em tudo mais 'que envolve o
absoluwmentc finda. Porque, volto a dizer, o que o ·sr. Senudor Pau· processo de produção",
lo Bross11rd fez, ncstu Cusu c nu imprensa, foi upropriuçiio indé:bitu
de .umu iniciativa do próprio Governo. Foi, repilo, um trubulho
"0 ·líder da lavoura canavieira fluminense adiantou que
meramente dc.rcpctiçtao, cxclusivilmentc phrusitúrio, ·
·
a udoçiio. do preço político para o produto veio agravar ainda
,(0 Sr. Presidente fuz sou r u cumpuirihu.).
mais a situação dos fornecedores que, este ano.- estilo' às
voltas
com os efeitos do terceiro ano consecutivo dê estiagem
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Eu niio disse que
nu regiilo.- A descapitalização do sctor é um fato c, por isso
o MDB li:vuntou.oproblemu relutivumenlc ils muzclus dus mordomesmo, ao ser discutido o Plano de Safra esperávamos das
nius governamcntuis. O Senhor Presidente du Rcpúbficu baixou um
autoridades uma atenção maior para o problema.
decreto <lUC não foi cumprido, O Senhor Presidente du República,
Disse, ainda, que mais grave do que a estiagem foi a deutruVt:S do seu Sccrct(ario, cnviou circulares secretas: ilU'o dt:u resulta·
crctnção dos novos preços que fogem de qualquer análise
du: 11 ordem prcsidcnciul niio foi respeitada: us muzelus continua rum
mais realista, "Sem preços justos para o produto fica realu ser pruticuduS, Nu terceira vez, foi h:vudo uo conhecimento du
mente muito dilicil a aplicação de investimentos maciços no
imprcnsu que, rcgistrJndo o fulo, fez com que us providências fossem
setor já que a atividadc, aos níveis atuais, não proporciona
tomtidus.
um retorno do capital invcstiqo dentro dos lndiccs mCnimos
desejados pelo produtor".
Homcntlgt.:m se preste l1 imprcns~a brusih:iru, ·Foi grucus uo reg is·
tro feito pclu nossu imprcnsu que providêncius forum udotudus. PorE 'prosseguiu: - tudo isso é lamcntãvcl, ainda mais
que nem its ordens do Senhor Presidente du Rcpúblicu forum
numu,oportunidude cm que a poiCtica irreal de preços colhe
n.:spdtmlus pelos csculocs inferiores,
de surpresa o setor quando grandes investimentos estavam '
Concluo, Sr. l'rcsidcnte,Iumcntundo niio poder ubordur outros
sendo aplicados nu atividudc visando ao desenvolvimento. da
ronLos imrortuntcs 'Iuc tinhu puru esta tarde. (Muito bem!).
produção c da produtividade, seja através da expansão
horizontal da lavoura (conquista de novas áreas) c do cresci·
O SR. PI!ESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a palumento vertical, utrnvés das mais modernas c sofisticadas con·
quistus técnicas.
vru uo nobre Scnudor Vasconcelos Torres.
do MDB de Siio Paulo, qui: não conheço c o Govern~dor.~uulo Egydiu, vou ficar com o depoimento que a imprensU'reproduziu, que é o
d:poimcnlo do Govcrnudor.

...
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Para o presidente da Associação Fluminense dos Planta·
dores de Cana c da Cooperativa dc.Crédito dos.Lavradorcs
de Cana, a politica estabelecida pelo Governo Federal para
incentivar á produçilo de álcool anidro para misturu.
carburante, ainda pode redimir o IAA, junto aos lavradores
se pura o produtor. for garantida uma receita adicional na
produção do âlcool residual.
-.Nilo i: justo c muito menos estimulante para a lavoura·
o fato dos benelicios concedidos apenas aos industriais pela
paridade de preços (álcoolfaçdcar). Nós, produtores de cana,
.somos responsáveis pela matí:ria·prima c, por isso mesmo,
temos tanto direito como o empresário industrial a participar
dos lucros que esta politica alcoolcira propiciará."
Sr. Presidente; Srs, Senadores, nilo poderia deixar de inscrever
neste meu pronunciamento· essa outra parte 'complementar: o
problema da lavoura canavieira do norte fluminense, ao tempo em
que me congratulo com Evaldo Jnojosa, pela feliz inspiração da rea·
lizaçilo do IV Encontro Nacional dos Plantadores de Cana. E, se o
nz i: porque tenho bem presente a necessidade da paz social entre as
duas classes, pois quando o usineiro vai bem, oiavrador tambêm vai;
c: quando o usineiro está mal, desgraçadamente o lavrador fica cem
vezes pior.

Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson ÕoiiÇaJvcs)- Não há mais ora·
dores inscritos. ,
Vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão
extraordinária, anteriormente convocada, a realizar-se hoje, às 18 ho·
rus e 30 minutos, aseguinte

ORDEM DO DIÂ ..
-l-

Discussão,· cm turno único, do Projeto de Resolução n• 45, de
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social ' como
conclusão de seu Parecer n• 237, de '1976, com'voto vencido do Sr.
Senador' Domício Gondim), que alltoriza'o Estado dé Minas Gerais
a alienar terras p6blicas que especifica, tendo, ·. ., .. · . ., '
'·. ~ PARECERES, sob n•s. 238 e 239, de 1976, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,ejuridici·
dade· e
·
··
·
· .
..
· · :._de Agrícidtura, favorável..

-2-

. Discussão, em .turno 6nico, do .Projeto d~ Res~luçilo n• 47, de
1976 (apresentado pela Comissão·de Legislação Social como.con·
efusão de seu Parecer n• 243, de 1976, com voto vencido do Sr. Sena·
dor Domício Gondim), que autoriza o Estado de Minas Gerá is a alie·
na r terras públicas que especifica, tendo
'
PARECERES, sob n•s. 244 e 245, de 1976, das Comissões: .
- de Coastítuiçào c Justiça, pela constitucionalidade c juridi·
cidade; e:
- d~ Agricultura, favorável.'·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a ~
Sessão,
(L.vanta,sea SessãO às /8 ilorase30 minutos.)

.·

''

'..- ·--:

124• Sessão da 2• Sessão .Legisl~tiva da 8• .L~gislatura,
· · ·' · · · · · emJl"de agostodel976 ·_.· ·. · · ·
'.
'

'

':
i:

(Extraordinária) •·
PRESIDt~CIA

DO SR. MAGALHÃES PINTO ..·.

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. s'enadores:
Adalberto Sonu - Altevir Leal - José: Guiomard - Evundro
Carreira - José Esteves ...;, José Lindoso - Cattete Pinheiro Rénàto Francô :....: Alexandre Cosía - Henrique de La Rocque José Sarneit....; Fausto. Castelo-Branco·-. Helyídio· Nunes_;;.. Petrõ·
nío' Portella - Mauro· Benevides - Virgílio Távora - Wilson
Gonçulves.-Agenor Maria- Dinarte. Mariz"- Jessé.FreireDomício Gondim ·- Ruy 'Carneiro· - Marcos Freire .,... Paulo
Guerra ...;, Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco
-Gilvan Rocha- Heitor Dias- Luiz Viana --Ruy Santas- Dir:
ceu Cardoso - Eurico Rezende- João Calmon - Amaral Peixoto
- Roberto Saturnino - Vasonccelos Torres - Benjamim Farah D11nton Jobim - Nelson Carneiro _; Gustavo· Capancma ...;.
Magalhães Pinto- Franco-Montoro'...;, Orestes Quércia-: Otto
Lehmumi- Benedito Ferreira- Lázaro Burboza -ltulivià Coelho.
-.Mendes Canale- Accioly,Filho- Evelúsio Vieira- Otair
B~cker- Daniel Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra.

O SR. PRESiDENTE (Magalhães Pinto)- A listo de presença
acusa o comparecimento de-55 Srs: Senadores. Havendo número
regimental. declaro aberta a sessão.
Sobre u mesa comunicações que serão lidas pelo Sr. l•·Secre·
túrio.
São lidus us seguintes
Do Líder da muiariu
Ao Excelentíssimo Senhor··
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Sen11do Federal
Em 12 de agosto de 1976.
Senhor Presidente:
Nos termos do 9 I• da Art. 10 do Regimento Comum do
Congresso N11cion11l, tenho u honra de comunicar u Vossa Excelõn·
ciu, paru os devidos rtns, que esta Liderunçu deliberou propor 11
substituição do Nobre Senhor Senador Jessi: Freire, pdo Nobre

Senhor Senador Virgílio Tâvora, nu Comissão Mista do Congresso
Nacional que dará parecer sobre a Mensagem n• 56/76-CN .' '
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos .pa mais
alta estima e distinta consideração.- Petrõnlo Portella, Líder.
Do Lider'du Maiorià-· ·
·
·
Ao Excelentíssimo Senho'r' '
Senador Magalhães Pinto;
DD: Presidente do Senado Federal
Em 12deagostode 1976,
Senhor Presidente:
·
.
..
Nos termos do § 1• doArt. 10 do Regimento Comum do
Congresso-Nacional, tenho u honra 'de comunicar. a Vossa ExcelêÓ·
Ciu,· pura' os devidos rtns.'que esta Liderança deliberou propor a
substituição. do Nobre Senhor Senador Fausto Custdo-Branco, pelo
Nobre Senhor Senador Augusto Franco, 'na Comissão Mista do Con·
gresso Nacional que dará parecer sobre a Mensagem·. n• 56/76-CN.
que estende·a rtnunciumentos do BNDE a bancos de investimentos
privados. o sistema .de.· incentivo fiscal previsto no Dccreto:Lei
n• 1.452, de30 de março de 1976.
os protestos da mais
.Aproveito u. oportunidade pura. renovar
.
alta estima odistinta consideração.- Petrõnlo Portella, Lider .. · . ·

.

Do Líder da Maioria
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto .
DD. Presidente do Senado Federal.
Em 12 de agosto de 1976 .
Senhor Presidente:
Nos termos do§ I• do Art. IO.do Regimento Comum do Con·
gresso Nucionul, tenho u honru de comunicar u Vossa Excelõnciu,
pura os devidos rtns, que esta Liderança deliberou propor u substituiçiio do Nobre Senhor Senador Muttos Leilo, pelo Nobre Senhor
Sen11dor Mendes .Cunulc, nu Comissão Mistu \lo Congresso Nacional .
que dun\ purecer sobre 11 Mensagem n• 56/76-CN
Aproveito 11 oportunidude pare renovar os protc·•os du mais
11ltu est)m11 e distintu consideruçilo. Petrônlo Portella, Lia, .

..

·:i

_,.~

;

-260-

'
_
Brasflia, 12 de agosto de 1976.
A Sua Excelência o Senhor Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal

O SR. PRESIDENTE (Mugalhiles Pinto)- O projeto lido será
publicado c remetido ils comissões competentes,
Pussu-sc :l

Senhor Presidente:
ORDEM DO DIA
Nos termos regimentais, indico os Senhores Deputados
JVAHYR GARCIA c DASO CAOIMBRA para integrarem, cm
.
.
.
.
substituiÇão_ aos Senhores Deputados ROMULO GALVÃO c Item I:
·
.
·
Discussuo,
cm
turno
único,
:do
Projeto
de
Resolução.
MELO FREIRE, a ComissàoMistadi:stinada a oferi:ccr.parccci.ao;
'-, . 'n•. 45, de ·1976'(apr~sentado pela Cómissuo de Legislação So·
Decreto-Lei n• I,470/76, que estabelece condição para emissão ou
cial como conclusilo de seu parecer n• 237,. de 1976, com .prorroguçilo de pnssaportc comum, conécssilo de visto pÓiicial de sar-- ·
voto vencido do Sr. Senador Domício Gondim), que autori' ·
da, c dá outras providências.
za 'o Estado de Minas Gerais a nlienur.ierras públicas,que
·Aproveito a oportunidade para .reiterar a Vossa Excelência os
especifica, tendo
·
.
protestos du alta estima c consideração. - Vasco Neto, Vice-Lidei·
PARECERES, sob n•s 238 e 239, de 1976 · dus.
da ARENA no c~crclcio da Liderança,
Comissões:
·
'·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) .- Serão feitas as.: ;,.· d~ ConstitÚl(Ào JJstiça, pela constitucionalidade e
substituiçõcssolicitndns. (Pausa.)
·
·
juridicidade; e
Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. !•-Secretário.
. -de Agricultura, favorável.
lido o seguinte
Em discussuo o projeto.
Se nenhum dos · Srs. Senadores desejar usar. da palavra,·
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 187, DE 1976
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Dispõe sobre cômputo de horas de trabalho extraordlnli·
Encerrada.
rio para nns de previdência social.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.·
O Congresso Nacional decreta:
(Pausa.)
Art. 1• Para todos os efeitos da legislação de previdência social
Aprovado.
.
serão convertidos em ·dias de serviço as horas de trabalho
A matéria vai à Comissão de Reduçiio,
•xtraordinário realizado pelo segurado,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:
Art. 2• Enirará esta Lei cm vigor na data de sua publicação,
Diséussiio, cm turno único, do Projeto de Resoluçiio
revogadas as disposições cm contrArio.
n• 47, de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação SoJustlncaçilo
cial como' conclusão de seu ,Parecer n•. 243, de 1976, com
voto vencido do Sr. Senador Domicio Godim), que úutoriza
De um dos int~gr~ntes da operosa classe portuária de Angra dos
o
Estado. de Minas. Gerais a alienar terras públicas que
Reis, recebemos memorial redigido nestes termos:.
especifica, tendo
··
·
"Veja V, Ex• que o serviço noturno, nos portos
PARECERES, sob n•s 244 e 245, de 1976, das
organizados, ê obrigatório conforme ·preceitua a Ler' n•
Comissões:
·
4,860/65.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
,O Trabalhador que enfrenta o trabalho diuturnajuridicidadc; e
mente, nos portos, com frio, com chuva c manuseando car-de Agricultura, favorável.
gas insalubres, após duas dezenas de anos de trabalho, já é
· um 'trapo humano, aparentando uma ·idade que ainda não
Em discussão o projeto. (Pausa,)
tem, e sendo obrigado a esperar ainda muitos anos que fal·
Nüo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada,
tum pura a sua aposentadoria."
Em votaçilo.
Os Srs. Senadores que o aprovum permaneçam sentados,
De fato, quem cumpre a jornada normal de trabalho não está
(Pausa,)
sujeito ao desgaste prematuro dos que executam sistematicamente
Aprovado.
lrabulho extraordinário.
t\ matóriu vai à Comissão de Reduçiio.
De modo geral os beneficias prcvidencilirios de prestação
O SR. PRESIDENTE (Magulhilcs Pinto)- Sobre a mesa redn·
continuada tem-o seu valor lixado cm função do tempo de serviço do
segurado, que 1: contudo cm anos, haja ou nilo trabalho Cl<traordind· ções finais dos Projetas de Resolução n•s 45 c 47, de 1976, aprdvudos
ri\l, E: evidente, porém, que os segurados que trabalham extraordina· nu Ordem do Diu da presente sessuo c que, nos termos do parâgrufo
riamente, ao fim de cada ano, realizam maior tempo de serviço que único do urt. 355 do R•simento Interno, se niio houver objeção do
Plenário, serão lidas pela Sr. I•· Socrctário, (Pausa.)
nilo pode, de maneira nenhuma, deixar de ser considerado,
'

e.

e

Aliás, tem o presente projeto, por assim dizer, carâtcr interpreta·
livo, -por isso que u lcgislaçilo. cm vigor já conduz ao entendimento
explicitado na proposição,
. Por outro ludo, o projeto atende ao que prcsêrcvc o disposto no
pur1igrufo único do artigo 165 do texto constitucional, pois a
contribuição destinada uo INPS já atinge a remuneração pelo serviço
cxtr~~ordinârio.

Sulu dus Sessões, 12 de agosto de 1976,- Nelson Carneiro,
(ii.< Comissões de Constituição e Justiça, de Legisla·
rãoSoc/al e de Finanças,)

Silo lidas us seguintes
PARECER N•S39, DE 1976

Comissão de Redaçilo
Rcdaçilo final do Projeto de Resolução n• 45, del976.
Relator: Senador José Llndoso
A Comissão upresentu 11 redução final do Projeto de Resolução
n• 45, de 1976, que uuturizu o Estudo de Minas Geruis u ulienur
terras públicus que especincu.
Sulu dus Comissões, 12 de agosto de 1976.- Danton Joblm
Presidente- José Llndoso, Relator-' Renato Franco,
'
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Aprovados os rc~.
·.
· · · · ·
· · qui:rim~nt<!s,,passa~sc_ à)mcqi_ata_aprcciação das rcdaçaes fi~ais' an··
llcda~ilo final do Pro]cto'dc Résolu~üo n• 45i de 1976.: · ·teriormcntc lidas.
· ·
Fuça suber que o Senado Fedcrul aprovou,': nos 'term~s dei: '' ;.·: · l;:n; discius~ilo''a rcdação final do Projeto de Rcsoluçiio n• 45, de
urt. 171. purúgrufo único .du ·.Constituiçiio, c cu,
1976. (Pausa.)
Presidente, promulgo a seguinte
Nilo havendo quem queira díscutí·la, declaro-a encerrada,
RESOLUÇÃO N•
; ,i DE Í976' ' ' i..
'li.;; votação;':" ·: ' ; ,. :,
.
Autoriza o Estado deMJnus Gerais a alienar terras públl··
casque especifica._

Os Srs. Senadores que a aprovam· permaneçam ·sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
O Senudo Fcderul resolve:
A matéria vài à promulgação; ..
.
.
' · ·'
1\rt. 1• -~ oEstud~'dc' Minas Gerais uutorizudo'u alienar. à·
cmprési1 Planta 7,- Sê~viços Rurais. úreus ~c terras ÍlllbiÚ::is, situa··
. •. O SR. PRESIDENTE(Magalhãcs Pint~Í - Passa·sc, agora, à
das no Municipio'·de'Siio'Joiio do Paraíso, naquele Estado; com apreciação da rcdação final do Projeto de Resolução n• 47, de 1976. · '
40.000hii (quúrclllu mil hectares). : ...
·· . •
·
Em discussão a redação final.;'. ;
·
· ·· :'
· -~rt. 2• · Estu Resoluçiio entr~ em~ig~r nu data de sua publica·
Se •ncnhumm dos Srs. Senadores desejar discuti-la, encerrarei a-çiio.
discussão. (Pausa.) · linccrradu,,-. -· · ·
'·, ..
PARECER N• 540, DE 1976
Emvotaçào.·
·: Comlssiio de Redaçào.
Os ·Sr§. S~nadorcs qu~ , a aprovam perman~çnm s~iít~C!ês._
(Pausa.)
,
Redução Íi~al do Projetôcle R~soluÇãó ri• 47; de m6:
Relator: Senador Renato Franco
A Comissiio upresenta a reduçiionnul do Projeto.de Resoluçiio
11 1• 47.'dc.d976.-que autorizu o Estudo de_ Minas _Gerais u alienar
terras públicas que especincu: . .- · . ·
Sulu dus Comissões;, 12. de ugosto dé 1976. :--- Danton Jobim, ·
Presidente- Renato Franco, Relutar- José Llndoso. ··
. ANEXO AO PARECER N• 540, DE 1976
RedaçÍio filial do Projeto de Resolução n• 47,de 1976;
Faço saber que a·:seniÍdo"F.ederal uprovciu;' nos.termos do
art.''171; p<Írúi,mtfo único du. Constituiçiio. e cu;--·.,....,-Presidente. rrom ulgo â seguinte
. ·•·· ·
.
RESOLUÇÃO N•

, DE 1976

Aprovada, ~:

·, · 1

. ,,

A matéria vai à promulgação.
· O SR. PRESIDENTE (Magalhãds Pinto) -" Ó,Sr; S~~ador
Franco Montara enviou à_ Mesa projeto cuja tramitação, dc·.ac_ordo
com o disposto no art. 259, III, a, 3, do Regimento' Interno, deve ter
infcio na Horn do Expediente.·
A proposição será anúnci~da· ~~próxima sessão .
O SR.· PRESJDENTE'(MÔgalhãc5 Pinto(~ Nada·mais ha·
vendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de·.
amanhã, dia I3, a seguinte

ORDEM DO DIA

Autoriza o Estado de Minas Gerais a allenár terras públi·
casque especifica.
·
·
O Senudll Federal resolve:

.

'

'

.

Votação, em turno llnico, do Rcqucrimcn!o n• 336, de 1976, do
Xrt: I<' o Estud~de Mi nus Gentis uutorÍzudO u alienar, _à Sr. Senador Lourival- Baptista,- solicitando a •transcrição, nos Anais
emprcs" Condecrcr Lida. s: C. ';_ Administruçiio·Consultoriu· . do Senado Federal, da Ordem do Dia baixada pelo Ministro' Chefe
Pluncjumcnto, ómu :ircu 'de tcrn1s públicu~. situudu no Município C:c do EMFA, Gcneral·dc-Exército António Jorge Correia, _alusiva às
Rill Pardo de Mi nus.
com' 50.000
hu (cinqUenta
mil. eomcm~rnções do 30• aniversário' do. Est~do,Maiór das ForÇas Ar·
. naquele Estudo,
'
..
'
mudas: · ·
· · "
·
· ·
h.:l!lun:s).
.
.
.
.
Art. 1• Estu Rosoluçuo cntrn om vigor nu dutu de sua publi·

e

'

'

'

'

··~2~1·

cuç;in.

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)·- As redaçõe~ finais
lidas vil o à publicaçilo.
: . Sobre u mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Secre·
túrio.
·
Silo lidos e aprovados os seguintes

Votaçào, cm turno único, do Requerimento n• 338, de .1976, do ~

s~·senador AcciolyFilho, solicitando seja anexado aos Projetas de

Lei do Senado n•s 133, de 1975 c 154, de 1976, que tramitam cm'con:'
junto, o de n• I70, de 1976, do Sr. Scnador.Italfvio Coelho, que acrescenta dispositivo ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto, Lei n• 5,452, de I• de maio de I943.

REQUERIMENTO N• 358, DE 1976
Nos termos do art, 356 do Regimento Interno, requeiro dispen·
sa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcdaçilo final
do Projeto de Rcsoluçiio n•45, de 1976. ·
Sulu dus Sessões, 12 de agosto de 1976.- Ruy Santos.
REQUERIMENTO N• 359, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn·
:su de publicuçiio, paru imediata discussiio c votação, da rcdnçilo final
do Projeto de Resolução n•47, de 1976,
Sulu dus Sessões, I2 de agosto de 1976.- Ruy Santos.
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Discussiio, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
135, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que modifica e acres·
centu dispositivos na ConsolidaÇiio das Leis do Trabalho, tendo
PARECER, sob n• 370, de 1976, da.Comissilo:
-de Rcdaçao, oferecendo a rcdaçilo élo vencido. .
O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - EstA encerrada a
sessuo,

(Levanta-se a Sessão às /8 horas e JO minutos.)

125• Sessão da 2' Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
.. eml3 de agosto del976
PRESIDtNCIA DO SR, MAGALHÃES PINTO

.......

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs, Senadores:
Adalberto Sena- Evundro Carreira- José Lindoso- Cuttete·
Pinheiro- Renato Franco - Alexundr..C:ostu - Henrique de Lu.
Rocque- Helvidio Nunes.:.. Virgrlio :rúvora-' Wilson Gonçalves
- Agenor Maria,- Ruy.Curneiro- Paulo Guerra- Augusto
Franco- Ruy Santos- Eurico Rezende;- Roberto SuturninoDunton Jobim - Gustavo Cupanema - Magalhães Pinto - Otto
Lehmann·- Lúzaro Burbozu- Jtulivio Coelho- Mendes Cunule
- Paulo Brossurd. · •
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença,
acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta usessão.
O Sr. I•·Sccretário vai proceder à leitura do Expediente;

.r; lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM.DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Dt• Agratll!''iiiii!IIIO de Comunicação:

N• I02f76 (n• 207/76, nu origem), de 12 do corrente, referente
ao Decreto Legisl:itivo n• 62, de· 1976, que aprova o texto do
Decreto-Lei n• 1.469, de 24 de maio de1976.

PARECERES
PARECER N• 541, DE 1976
Ua ComissilÓ de Constitulçilo e Justi~a •. sobie o Projeto de Lei
do Senado n• 191, de 1975, que "institui a obrigatoriedade de
exume ilnoal de vista para estudantes do I• e 2• graus, esta·
bch.•cc suu grutuidud~, e dú outrus providêncius".

educu~;;!o

.:.. a medida, u nosso ver, esbarra no óbice do inciso 11 do
art. 57 da Constituiçilo,' .vez que, indubitavelmente; impõcum ónus.
ao Estudo, qual seja,'a prcstuçilode serviço médico gratuito a estu·.
duntes, quer de .• estabelecimentos de ensino :oficial ,ou;articulnr,
:ilêm de l'erir o disposto no urt. 165, purúgrufoúnico da Conslituiçuo,
pois nilo indica :i necessária foniedc recursos para a reidizuçilo dessa
nova modalidade assistencial
·
Na realidade, tal providência requer uma ampla c perfeita estrutura médico-hospitalar ,j:>aru ~tender-a milhões de jovens que, abri·
gutoriamente, dependcrilo'désse'serviÇo parillogiárcm sua matrícula
anual.
. .
.. · · ,. '
Pelus ruzões expostas, consideramos o projeto inconstitucional.
Sala das Comissões, em li de ngosto.de•i976.- Accloly Filho,
Presidente - Henrique de La Rocque,. Relillor .- José Llndoso - · ~
Nelson Carneirô- Hel•ldlo Nunes - ltall•io Coelho...: Dirceu Car·
doso- Heitor Uius.
, PAREGER N' 542, DE 1976 · .'
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Lei doSerioclo n• 83, de 1976, que "dá nou 'reda~io ao pará·
·grafo único do urtigo 513 da Consollda~io das Leis do
Trabalho".
·
Relator: Senador Henrique de Ln Rocque.
O presente projeto, da aut~rin do il~stre S~nad~r Adalberto
Sena, objetivu, utruvês da nlti:raçilo reducional do''parágrufo único
do art. 513, da Con'solidaçilo das Leis do Trabalho,' admitir os Sindi·
cu tos como órgãos auxiliares do Ministêrio do Trabalho, na fiscali·
zução do cumprimento da legislação trabnlhistà, ·no âmbito das
empresas vin'culadus à respectiva categoria profissional.
'
Justificando u matéria, salienta o ilustre autor que.

Rolator: Senador Üenrlque de La Rocque. •
.
Oprojeto de lei em exum'e, de autoria do ilustre Senadór Osires
Toixeiru, tem por meta u instituição de obrigatoriedade de exume
olhtlmolôgico umwl puru os estudantes do ensino primilrio c médio,
como condição du rcspcctivu matricula no inicio de cada uno letivo.
i'or outro ludo, atribui ao Poder Público o encargo de prestar,
grutuitumcnte, os serviços médicos exigidos, indiscriminadamente, u
qualquer uluno que os requerer.
Pura atender. às prescrições médicas, incumbe ao instituto
Nucionul de Previdência Social a doação de óculos pura os estu·
duntes comprovudumente carentes de recursos.
A proposição em tela, embora mereça, quanto à sua for·
mulaçilo, certo aperfeiçoamento quanto à técnica legislativa, revelu·
>0 de grunde interesse sociul.
To~uvtu, mntlu que nenhumu ufrontu se possu uponlur uo dis·
posto no arl. 176 da Lei Fundumentul - que estabelece o direito à

"tul fiscalização uoxiliur, no caso, será cfetivudu exclusi·
vumcnte dentro do âmbito 'dus empresus vinculudus à respectivu cutegoriu profissional, como está expresso no projetado.
Em verdade, pela leitura dos artigos 511 c 513, além de
outrus disposições da Consolidação das Leis do Trabalho,
pertinentes à orgunizução e funcionamento das entidades
sindicais, chegu·se facilmente à conclusão de que a medida
ora nlvitrudu nilo extruvusu o, campo normal de utuução
dessas ,entidades que, mais ;d2 que ninguém, têm todo
interesse em ver cumpridas, em)uvor de seus associados, as
leis trubnlhistas.
ii'*
Por outro ludo, u providência preconizuda nu pro·
posituru prevê que os sindicatos de empregados exercerão
função de auxiliar o Ministério do Trabalho nu fisculizuçilo,
por conseguinte, serd suplementar ou complementar Aexer·
cidu pelo Poder Público"
·
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Comissllo,
Subsistem nindo agora as razões que nos lcvuram a rejeitar
uquela proposição que, à' identidade desta; decorreu de sugestuo
J'ormuludu· pelo Sindicato dos Trabalhadores no Indústria do Curtimento de Couros c Peles de Fortaleza, Ceará.
'

Vale salientar que o Departamento Nacional do Trabalho' recrutará, por concurso público de provas e titulós
recentemente realizado; máis de 2.000 candidatos o lnspctôr
do Trabalho. •
Entre reconhecer-se passiveis fulhus no mecanismo dit
. fiscalizaçilo do trabalho c.que podem ser corrigidas, vai muitu distüncià com a.temerário adoçilo das medidas pretendidas
comoprojcto,
•:
:

'

Núqucln·'oportunidnde, ·o ilustre Senador Oriundo Zan·cuncr,
designado relator dumntória, assim se manifestou:
·
'"J

'.'

•

"Lumcntamos. nilo concordar com os propósitos. odu. zidos pelo ilustre subscritor. do projeto, simplesmente porqu'c
suu ti~oç;io ~ó tcriu cnhuncmo, se vingussc, no.Puis, o ri:gime.
curr~mttivo .. otidc sii~ cornc:tidus utribuicõcs udrninistrutivus
uos sindicutos·.

. ·Ad~muÍs, co·m~ conceder prcrràgativo a pessoas.juri·À vist~ do exposto,~ como o pr~sente ~rojcto é, cm tudo, fdênti'dicns de direito privado para fiséalizar o cumprimento da · co à mutêria recentemente rejeitada por cstaComissilo, por injurldica c inconstitucional, somos pela sua rejeiçilo..
. '
lcgisiúÇuo ~trabalhista· nci âmbito das empresas, tarefo que
implicari:~ cm .usurpnçÜO· das finalidades do Departamento
Sala dasComissões, cm .11 de.àgosto de 1976; -A~cloÍy Filho;
Naeion:~l do Trubalho,.
Presidente -Henrique de La Rocque, 'Relator- José LlndosoAs prerrogativas dos sindicatos,, constantes da. LegisluNelson Carneiro, vencido --, Heitor Dias ;_. Helvídlo Nu~e1 - Uílliçiio Trab:~lhista, nilo 'alteram sua natureza juridico. Nilo é o ,;o Coelho - Otto, Lehmann - Dirceu Cardoso, ·
;:.:
· · sindicato órgiio do Estudo. Ele c os elementos que o com.
PARECER
N•S43;
DE
1976
põem são pessoas· de direito privado. O cxcrclcio pelo sin, dic:~tn de poderes ou funções públic:~s, parece-nos bem deliinit:tdo·lw~lt:gisliu;Uo purtinCnte, Orll, ntrihuir~sc uo .~indic:lto
. ,·. Da Comissão d~ Co~stitulçilo e Justiça, ,sobre o Projeto de
\:omrctCn.ckl rura :nsculizar o: cumprimento du legisluçüo tru ..
Lei do Senado·n•I05, de.l976, que "Acrescenta parágrafo ao
hu/hiStilllO f1mhito d;IS c:mprcsus, nnu se h:1rmoni~u com ·11 :.;is ..
art. 3• do Decreto-Lei n• 5,452, de I• de maio de ·1943
h!lllÍitica c il.tmdiçUo do direito br:1silciro, no tOcante à espé..
(Consolidação das Leis do Trabalho), passando a ser 2• o pará.
de.
grafo único.
·
A Constituiçiio, cm seu art, 13, § 3• dispõe:
"A UnÜo, os Estados c os Municipios'podcrilo celebrar
Relator: Senador Heitor Dias, ··
convênio pura i:xecuçüo de suus leis, serviços ou decisões, por
Pretende-se, utravé• deste. Projeto de Lei n• 105/76, do .Senaintermédio de· funcionários federais, .estaduais· ou munido Federal, equiparar ao empregado, para os benellcios decorrentes
cipais",
Assim, a Carta Magno autorizo o Governo u delegar, da legislação trabalhista (Consolidação da Legislação do Trabalho),
mcdiuntc convênios, uos Estados e Mun.icipios.a função de "O Viajante Comercial Autónomo ,que presta serviços a uma só
.
. .
Jiscalizur as lcis.trubulhistas. Essa açilo fiscalizadora só po. emprc.sa e cm regime de subordinação exclusiva".
lnicialmente,,cumpre erifatizaquc a Consolidação das Leis do
dcrú sei exercida por agentes do Poder Público,- da Uniilo,
dos Estados ou dos Municipios- e nuncu por particulares, Trabalho (Decreto-Lei n• 5.452, de I•. de maio de.l943) estatui,as
ainau que rcprcsentuntcsde sindicatos, Estes últimos, comr normas que regulam as relações individuais é colctivas de .trabalho
representantes de classes, nilo têm condições de isenção de '(art, 1•), que se estabelecem entre o emprcgador(art. 2•) c o emprega<inimo· pura se colocarem equidistantes dos possíveis conflitos . do (art. 3•).
O art, 3• do CLT define o empregado como "todo pcssoÍIITsica
dus relações laborais.
·
que prestar serviços de natureza nllo eventual a· cmprcgado'i, sob a
dependência deste e mediante salário",
A definiçilo.- muito bem feita, é genérica, e nilo cosulsta como
Cumpre sulientur que os urts. 626/642 du Consolidaçllo
dns Leis do Trubulho dispõem sobre o liscalizuçilo, u atuaçilo 'não poderio ser, fiel. à boa técnicajurfdica,·Se ocorrem, ou não, os
e a imposiçüo de multas· aos infrutorcs dos normas de 'circunstâncias previstos no art; 3• ;_quais sejam
a) a prestoçilo de serviços de natureza não eventual; .
proteçüo uo trubulho, Em decorrência, as empresas ficam
b) sob a dependência de empregador e
obrigudas a possuir o livro "lnspeçilo do Trabalho", onde os
c) mediante salário,.
lnspetores do Ministério do Trubulho registrarão sua visita
é matéria a ser decidida pela Justiça do Trabalho.
uo estubclecimcnto,
Prever, casuisticomcntc, que se equipare ao empregado "0
O Decreto n• 55.841 de 15dc março de 1965, que baixou
o Regulumentà du lnspeçüo do Trabalho, dispilc cm seu urt, Viajante Comercial Aut6nomo, que presta serviços auma só empresa e em regime de subordinação exclusiva" seria, de planá; fugir à
S•:
boa técnico de claboraçilo legislativa, 'quando na definição previsto
no urtigo J• da CLT vigente, esta situação já se enquadro nos
"A inspcçüo do trabalho será promovida cm todas as ·pressupostos nele enunciados.
empresas, estabelecimentos c locais de trabalho sujeitos à
legisluçilo do trubalho, estendendo-se aos profissionais libc·
Acresce que. nu nomenclnturu juridicn vigorante, temos de um,
ruis e instituições sem nns lucrativos que mantiverem traba· Indu, u liguru dos Empregudos Vcndcdpres, Viujantes ou Prucistus,·
lhudores como seus empregados,
rcAidos pch1 Lei n• 3.207, de 18 de julho de 1957, sem prcjul1.o uns
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-264.1\ormm cstubclccidus nu Consoliduçi\o dus Leis do Trubulho: c, de
.outro ludo. os Rcprcscntuntcs Comcrciuis .Autônomos (pcssous fisi·
.. CiiS.ou pcssousjuridicus), regidos pelu Lei n~ 4,886, dc9 de dezembro
de 1965, Desconhece-seu rrguru do Viojunte Comcrciul Autónomo,
hi~rid:unentc inscridu no projeto, puru si: situur fronteiriçumcnte
entre oempregudo c o rcpresentunte comcrciul.

institnircm.l.oterin Esportivll em suas respectivas. Unidndes, com o
·mesmo objetivo-nm que originou n Loteria Esportiva Federal" .

·e nu.turnlmentc do conhecimento do uutor que o principul do·
eumento lcgul sobre serviço de lotcrius é o Decreto-Lei, n• 6.259, de
lO de fevereiro de 1944, do qual emunu conceituuçüo. pucirrcumente'
· Se dú~ida possa ocorrer quanto à' condição legal de prestador uccitu, de que (urt, J• de referido Decreto-Lei) "u concessão cu eKplo·
do ·serviço, ou seja; se é ele um empregado vendedor ou um repre· ruçüo lotéricu, como derroguçiio dus normus,do.Direito, Penal, que
sentunte comercial autónomo, esta hâ de ser dirimjda· pele órgi!p, proibem 0 jogo de 111.ur, emunurú sempre da Uniüo, por autorização
competente, que é a Justiço do T(abolho, que, apreciando os fatos e·., diretu qu11nto ii Loteria Fede rui mediante decreto de rutirrcuçüo
as provus, decidirA se ocorre .a hipótese do ·prestação· de serviços de . · qu:m to às loterius estaduais".
natureza nilo eventual, sob ;a dependência de empregador, mediante
sull1rio - quundo esturemos diante du nsura do Empregado- ou se
O jogo loti:rico, pois; é concessuo du·cxclusiva responsabilidade
hú "o dosempcnho; em curúter ni\o eventual, por contu de umu ou du União,
· ·
·
muis pcssous, du mediuçi\o pura a ·reulizuçilo de·ncgócios merc:mtins,
11genciundo Propostas ou pedidos, pura trunsmiti-l~s nos representa·
dos. pruticundo ou não utos relacionados com u eKccuçào dos ncgó·
Em que pesem os altos propósitos que inspiraram o autor do
cios (urt, I• d11 Lei n• 4,886, de 1965)- quundc 11 flguru será u do projeto, nliumo-nos, porém, itquelu corrente doutrinária,' bastante
Reprcsentunte Comercial.
·
t'ort:~lecidu; neste Congresso, pelo ndmero dos qucussim pensam, de
que cio l'odoi L~gislutivo nüo convém estimular as proposições auto·
· ·· , · ·
DevN~ uduzir. uindu, que u Lei n•4.886, de 9' de dezembro de rhmtivus.
1965, qüe reguln us utividades dos repr~sentu~tes.comerciuis uutô·
nomos, prevê, em seu urtigo 27, ulineu I, a hipótésedo EXERCI CIO
Em conseqUi:neiu, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do
·r:;xc LUSI VO du' ropresentuçilo; aTuvor dn representada, o que tun·
Senudo
n• 178, dcl975,
"
. por inconstitucional.
to pode ocorrer no cu'so depessàu física corno de pessoujuridicu. São
freqUentes os cases em queu representação eKclusivu (única) é du
4
eonv.,níi:ncia do representante comercial - mesmo pessoa fbicu Sal11 das Comissões, em 2J de junho de 1976 . ....,. Accioly Filho,
sej:t porque u retribuição (comissão) pugu pela representada passe u !'residente- ))jrccu Cardoso, Relator- Hclvídio Nunes- Ualívio
.ser n1ais eompensudoru, seju porque não lhe convenha desenv.olver ('odhu- llcnrittuc de I.u Rncquc- Nelson Cnrnciro- Heitor Dias
umu utividude muior. em face do esforço por ele desenvolvido nu suu
·· ~nicu, representação, sufÍcicntemente onerosa e tumbém suflcien· - Olln l.ctnnann.
temente compensudoru pura atender uos seus interesses.'
PARECER N<' 54S,IJE 1976
Aerescente·se que o~ 23 de urt. 153 du Constituição Federal usseguru o livre exercício de qualquer ,trabulho, oficio .ou prorrssuo,
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto d~
"observadas as condições de capacidade que u lei estabelecer", E u
Lei da .Câmara n• 28, de 1975 (n• 550·8·7%, pa c~sa de ori·
Jcgislaçito cstubelcceu, distinguindo, clnrumente, o contruto de'trubu·
gem), que "institui o salário profissional, e dá outras providên·.
lho. dcflnido pelu Consolidação das Leis do Trubulho, c o contruto
cias".~
·
·d, rcprcscntnçii11 cnmerdul, derrnido nu Lei n• 4,886/65, Contruriur
os dispositivos logiiÍS vigorantes, ou udítá;los, puru o rrm de subtruir
., Relator: Senador Heitor Dias.
:J nnt representunte comercial uutônomo (pesso11 lisicu), c direito·de
<:<tn tmt11r u representação comercial' com um único representado
Designado por ésta Comis;ilo, cumpre-nos relat3~ o Projeto .de
seri<t ferir o sistemú constitucional elegul cm. vigor.
l.ci du Citmuru n~ 28/75. (n• SSO·B·72, nu casa de origem), em conror·
Assim sendo, concluímos que o projeto, ulém de ser inccnveni· midudc com o disposto nõ urt. 149 do Regimento ln terno:
'

1

ente -porquanto irit vedur uos interessados u livre con'trutuçuo de
1111111 únie<t rcprescntuçüo, i: inconstitucionnl, cm face do disposto no
§ 2.1 do urt. 15.1 du Constituição Federal.
·
Saiu dus Comissões, em 11 deugosto de 1976.- ACcloly Filho,
- llcitor llins, Relutar - Nelson Cnrnciro - Dirceu
( '11rduso- lldvídil• 71/unes - Ucnric)UC de Ln Rocque - Oito I.ch·
J>rcsíd~nt~

111111111- ,J osé.Sarnt.~y.

llu C'mnlsSJ1u de C'unsritnlçun c .lusrlçn, suhrc u l'r11]ctn de
Lei do Senado n• 178, de. 1975, que "autoriza Of Governos
I·:studuuls 11 illstltuírctit l.111crln Esportlvn ",
Rclutor: Senador Dirceu Cardoso,
O projeto soh exume destn Comissuo, de uutoriu do ilustre Senn·
Oslrcs Tei.leiru, ohjetivu estender nos Estudos u·Loteriu Espar·
tiv•1, lh:t~rrninundo que ••sno os governos cstuduuis uutorizudos u

UIH

A proposiçüo, d~ autoria' do ilustre D~put:ido.Amaralde Souzu,
dispõe sobre u criuçuo de um nível salarial a que denomina de solúrlo
profissional, 11plicilvel a todas as atividades qunlincndas ou de miio·
de-obra especializada, colocando tnl n!vcl acima· da ruixu de salârio
mínimo, sem prejufzo deste que permaneceria como. teta pura uque·
hts outrus cutcgorias luboriosns que nu~ possuem ou independcm de
formuçilo proõssionalizunlc.
Tendo recebido, na Cümarn dos Deputados, pareceres favo·
rCwcis d11s Comissões de Constituição c Justiça, de Trabalhe c Legis·
l:~çno Socilll, c de Finanças- os destas últimas nn rormn de substi·
tulivo du Contissno de Trubulho c Lcgislnçüo Social, adctado pela de
Finunçus-,·roi um:lli:riu llprovndn cm Plen~rio, sem que u C.C.J.,
que havin se pronunciado sobre o texto origínário, conh•~·essc n
nol'a redução dud11 pelo Sltbstitutil•o, Em fucc 'desse procedimento;
tornou·s~ ímperutivu n nudionciu dcshl Comissüo.

Anulisando u espi:cie com a perrciçüo que lh~.i: pccu\inr, o nobre
Senudor Henrique de Lu Rceque trou.1c li coluçuo us opiniões de
.
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mestres na úrcu doDircilo do Trabalho, concluído, com

Em~nda·que aprcsenlou,pclnun aprovação; Foi, no enlnnlo, venci·

do·por rnzões de ordem estritamente subordinada A esfera das nor··
masconstllucionuiscmvigor.· · ··
·.... ·''"' ··
:

. ··''

...

·'

··Sala das Comissões, cm 23 de )unho de. 1976. - Accloi~FIIho,
Presidente - Hellor Diu, Relator - ltallvlo Coelho -:- Paulo,
Bros.sard';.. Helvldlo Nunes.;... Hénrlque de LU Roc_quc, vencido'
'
Nelson Carneiro. ··

"·

.. De falo, .. a ·proposiçiià enquadrar-se-ln· no· entendimento· dos
. VOTO VENCIDO DO SENADOR
doutrinadores,·: se ·almejasse·. atingir :uma .categoria. ·especifica. de'
HENRIQUE OE LAROCQUE
.. r,
prolissionais.-.lécnicos'·ou. especializados, ou se. objetivussc atender
determinadas peculiaridades-de ali'vidadcs que,- por suu natureza .. · '' Aprovado na C1imnra dos.Deputados;'de' onde se originou, por..
condiçil~s·ou métodos de e~ecução; .:~ponham os_lrabalhadorcs a. ris·· iniciulivu do ilustre' Deputado· Amurai de Souza,-inslilui o projeto'
cm exume o salário profissionnl;·dnndo outras providências,·
·''
·os nocivos: (l-como ensina·Francisco·de·Mcllo Machado:' •''" " ·'
'·
· 2. Quando uina'rroposiçlio; cm tramiluçiÍo no Senado; 'rci:ebe
substitutivo em outra Comisslio ·da Casa, deve esta ·comissiio'dc.
:.,I ... u'.dfi~~·scquc u lei, protegerA ~ Iodas ris catcgoriu,l,
'"'quÚ Üsérvii;o seja in~el~cluul ou' mcràm~nle íniinuul; itiio sig~· Consíituiçiio'e Jusliç:Í, por forçudo' que dispõe o arl. 101 do Regi~
. :· .. nincuCiu~ riiiO po:~sum''sói- áiéndidas 'aetcrmlnildos'pcculiorl·' menlo Interno, pronunciar-si: sobre sua constitÚcionu1i~ndc e
1
juridicidade.
·
·.
.
. .
':
• du~lis doi:i:i.ias' .~iogoriíos, lnciÜsi;é 'nicdianie'n lixaçllo de' uin'
lnexisle dispositivo semelhante no Regimento lnlerno.du Cáma· .
· · .' ~~~~~iiio'lispccm~..:.At~ndenco~se à nalurcia~de algumas ati vi:·
rn d'os Deputados; Assim.- o projeto ora analisado,· lendo sido·
'dad~:i fqul:s'c lixóu;·poi exc•nplo, o 'údicionaldc hisalubri~ ·
considerado cànstiluciona1 ejuridico pela douta Comissão de Cons· ·
•' I :: dadc; éti:; 'Hoji:,'médicioi, 'deiüisiits e. seus .a'uxiliaies, ,itssim
tituiçiio c Justiça daquela Casa, foi submetido à discussão c à'vola·
.. com ~óse•ihe.i.ros; quinÍicás,:vclcrinúrios, arquilcio's. e. itgrô~' ção do Plenltrio daquele Colcgiado, na forriiil do substitutivo'ofércci·
nomos tom salário fixadúpor li:í (ln :·cursos de Direito do .. do pcla·Comissüo de Trabalho c·Lêgislaçilo Social 'c udotudo pela
.
. Trabalho", pi1g, 193, grifo nosso''), ·
Comisslio de Finanças, sem retorno· il'Comissão de Conslituiçiio e ·
Ju'stiçu, sendo aprovado.: ·: ··
·
'
.
'
O Regimento ·do Scnndo; porém; dispensa o pronunciamento ·
.. No.mcsllÍo.sentido;l~an:Di:líRoi:l~ig.~es Al~cs ~ Crisiovã~Pirà: obrigatório· sobré;n 'constilueionalidude c a juridicidudc,' dentre· ou: ·
gíb.:Tosté.s,~alt~, ~m."yoc< Conhece Direito do Trabalho?'\ nátt. Iras, das· proposições que, iniciadas na Câmnra dos·ocpuludos; hn··'
n: Antônio Lam;trca, .no seu. "Curso E~positil·o do Direito. do jam sido apreciadas pela Comisslio de Constituição c Justiça daqúcla ·:
Tmbalho", pág. 204, acentuá: "0 'sul~rió,profissionÚI pode ser lixa· Casa, ''. ·.. salvo se, contrário. à proposição por inconstitucionulidúde·.
do p_elu ,via;leg~l".:-:- c_ exemplifica-. "fi o cnso dos jornalistas, médi· ou injuridieidudc, o seu parecer- da Comissão:.:.. ulí não houver si- ·
cos, radht!i~l~S._ctc'' • .:·:~
'•,~
do ·upoiado pelo Plenário" (Regimento Interno do Senado• Federal,
,. ·Hã·de alentar-se;porcíni, em que as cxceçõcs possíveis ap princí· arl. 100, item III, alínea b, n•l).
Somente havcr:í·audióncia da Comissão de Constituição c Jusli·
pio da'isoÍlomia ·que regC'o esplrito do item XVII;; do art>l 65,-da
Curla Magna, não autoriz;tm 'u sua gem:mlizaçlio, pois o que infor·' ça, cm hipóteses tais, Cll] caso de deliberuçilo do Plenário nesse senti·
ma !l referido preceito <justamente o proteger todas as categorias, vc;· do (Regimento Interno do Senudo Federal, arl. 100, itemlllln nne).'
dundo a "distinção entre lrubalho manual, técnico ou intcl~clual ou
cnlr~ os profission:iis n·spectivós": Ora, 11 admitir-se o s:tlúrio profis···
Ora, no caso vertente, a Comissão de Constituiçlio e Justiça da
sional.lato sensu; cslar·se-ia; cm concreto, criando uma discrimina·· Câmaru dos·Deputados considerou o projcto'conslitucional ejurfdi·
ção ::rbitrária entre trubulhadores de umu mesma profisslio e niio co, seu·pareccr não foi rejeitado pelo Plenario daquela Casa; nem,:
diferenciundo profissões entre si;
h:í, por enquanto;' pronunciamento :do Plen:írio d,esle Senado· Fe·:
' ' .
l' ·~ '' l! :
dera I,· no sentido de ser ouvida esta Comissão.'
Por outro. lado, .não pode escapar it nossa:consideruçlio que o
''•TÓdavia;·levandO'SC cm· conta 'que 'O .substitutivo da. douta
Estudo, hoje em.dia;concorre com considerável parccla.de empregos Comissão de Trabillho c Legislação Sócia! da Câma·ra dos Di:pu•'
no merendo de trabulho subordinudo:ao regime da C.L.T•. (Decrelo· lados não foi examinado pela douta Comissãode Constituição c Jus·
Lei n• 5.452, de I• de·muio de'I94J), favorecendo; assim, milhures de liça daquela Casa, niio se dará, no caso,' duplicidade de exame da .
f:unilius .. Oianle disso,· o evidente que o beneficio pretendido implica· · matéria atendendo-se, m'c1hor,.ao espfrilo da Lei Interna do Senado,
r,ia, obviumenle, en1 çonsiderúvcl aumento :du:despesa pública,
com n análise a que agora iremos proceder,
incidindo;·rorlunlo, na restrição constilucional que remete ii cxclu·
sivu competência do .Presidente da Rep:lblicu, a iniciativa das leis·
· O Professor Francisco de Assis Ferreira observa que "a .fixação
que:
·
·
do sulúrio profissionul pode ser feita por lei. ; ."; acrescenlando: "a
conslitucionulidade do fixnçilo por vi~ legislativa decorre da ressalva
'.'A 57 •. 11- criem cargos, funçõ.cs ou empregos pú· contida no· ar!. ·158, ln fine, da Consliluiçlio de 24 de fevereiro de'
1967 (atualmenlc, art. 165, ln fine), a saber: "A Conslituiçilo asscsu· ·
. blicos.ou ;1umenlem vencimentos ou a despesa pública."
ra·aos trubalhudorcs os seguintes direitos, alêm de outros que, nos
termos da lei.- visem ~'melhoria de sua condição social" (Francisco ·
Ademais, a Lei Muior, ttlnw~s do urt; 142, § 1•, concede à Jus\i·
de Assis Ferreira, "Lições de· Direito de Trabalho", lmprerisa ·
çn do Trubulho o privilégio rumeslubcleccr, nos dissldios coletivos, · Universitária do'Ccar:í. Fortaleza, 1969, Vól.l, púg: 180).
normus·~ condições de truhulho, udmilindo ussim o sulúrio normal i·
\'O, ·que elide u neccs!idude ·de ser instiluldo ·um sulúrio·profissionul
."Durante·. ulgum tempo - preleeiona Francisco de Mello
em sentido amplo; conl'r~percussões'no selo r privado. Neste sentido, · Machado- n partir da vigóncia du Curta Magna de·l946, debateu·
munifestu-sc·u·Federui;ito dus,lndúslrias do Estudo' de.Minus·Ocruis, · se u conslitucionulidadc da fixação de saldrios profissionais, ; • A lese
ulirnmndo:. "0 mercado de lrubuJno seria igualmcntc·afctudo, 'com· da eonstilucionulidudc, contudo, foi a que vingou, pois dizer-se que, a'
injuMilicúvel intervenção nas empresas privadas, mesmo por viu in· lei pr.olcgcrá n.lodus as culcgorias, quer o,serviço seja intelectual ou ,
dirt:tu.''
meramente manual, .não •.significa. que não possam· ser. :atendidas :
delcrminudas peculiaridades. de certas categorias, inclusive mediante
Em fuce do exposto, somos peln rejeiçilo do projeto, por con· u fi~açüo de um salário especifico, Atendendo-se lt natureza de algu·
truri'ltr dispositivos exrrcssus 'dn ·constilulçilo, quais os artigos 57, mas atividades 1: que se fixou, por exemplo, o adicional de
item li·, c'16S, item XVII.
insttlubridude, ele, Hoje, módicos, dentistas c seus auxiliares, assim
'! •• '
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-266como engenheiros, qulmicos, veterinários, arquitetos e agrónomos principio constitucional, nilo se admite distinçilo entre trabalho
. ti:m salário fixado por lei" (Francisco de Mcllo Machado,,"Curso de manual. ou técnico e o. trabalho. intelectual, .nem entre .os pro·
Direito do Trabalho", Rio, Gráfica Editora Aurora Ltda, 1969, púg. fissionnis respectivos,. no que se refere a direitos,. garantias. e bcnc·
193).
·
·
·
· ·
ficios. Rebatem, prontamente, Roberto. Barreto Prado (Direito do
"Levantou-seu tese da inconstitucionaliçladc de fixar a lei o salú· Trabalho), Tostes Malta (I ntroduçiio uo Processo Trabalhista, c
rio profissionul. Entrclanto, u Lei 2.641, de 9 de novembro de 1955, Arnaldo Susseklnd (Comentdrlos à CLT), demonstrando que o leglsfixou. os sahírios dos médicos, sendo repelida a tese du incons· iador constituinte proibiu apenas a dlscrlminaçio arbitrdrla entre esses
titueionulidndc. De fato, a Unlio legisla sobre Direito do Trabalho, na
trnhnlhos dentro da mesma profissilo e nilo o dlferenciaçiio das· pro·
forma da Constituiçilo Federal. Esta determina que ll Legislaçio ·do. fissões entre si, mesmo porque o saiirlo profitnional constitui uma das
Trabalho obedeça aos preceitos nela fixados, além de outros que ~lsem · ''· formas de amparo ao trabalhador de que se.~ale o.Direito do Trabalho,
à melhoria da condiçilo dos trabalhadores, Assim, não hd necessidade sobre. o qual a .Unlio tem competência para iealslar. Mesmo antes,
de determlnaçio constitucional para que seja possl~el a fixação do sald· Amaury Pedroso (lntcrvcnçilo do. Estudo cm Matéria de Solá rio,
rio profissional". De Francisco de Mattos Rangel suo estas intcligen· apud .Rev. Direito do Trabalho, uno}, vol, 6, 1945; pág. 79) tomou
tes considerações (Francisco de Mattos Rangel, José 8ushatsky. Edi· . posição de Intransigente· defeu: " ... que nio haja apenas um exclusl~o
to r, Silo Paulo, 1971, pág. 157, grifos nossos). . .
.
e único saldrlomlnimo ~ital, abaixô dei qual; pelo menos 'éorlcamente,
Ivan Dias Rodrigues Alves e Cristóvilo Pirugibe Tostes Multa não é admlsshefque o homem ~lva, más que'exlstam·nrveis.diveisos, de
assinalam que, "durante algum tempo, a partir du vigénciu da Curta salários mínimos profiS.iotlais;por classe ou profislio". O assunto não
Magna de 1946, debnteu-sc a constitucionalidade du fixação de salá· comporta· mais discússio, porque o Estado ~em, 5eguldamenle, 'atra~és
rios profissionais. Sustentaram alguns juristas que o salário profissio· de atos especificos para .4etermlnadas categorias, reafirmaiido a tese
nal atenta contra o preceito constitucional que proíbe a distinção de da· viabilidade jurídica dos saldriÓS profissionais" (Amnuri Mascaro
tratamento para o trabalho manual, técnico ou intelectual. A tese da
Nascimento, "Compêndio de Direito do .Trúbalho", Ltr Editora
consdtucionalidade, contudo, foi a que ~ingou, pre~alccendo a Idéia de
Ltdu; São PuÚJo. 1972, Púgs.'566·568). . · · .
·
que se dizer. que a lei protegerá todas as categorias, quer o serviço seja
Sobre a fixação de salários profissionais por viu legislativa, são
Intelectual ou meramente manual, não significa que nio possam ser ainda, do mesmo autor, as seguintes palavras: "Seguidos são os
atendidas determinadas peculiaridades de certas categorias, Inclusive exemplos de salário profissional instituído por lei: "Médicos (Lei n•
madlante a fixação de um salário específico. Atendendo-se à natureza 3.999, 1961 ), Engenheiros (Lei no 4.950-A; · 1966), etc. "Batalha e
de algumas alivldades é que se criou, por ex., o adicional de Cutharino manifestam-se contra. Entendem que os Jitfgios sobre
periculosidade" (Ivan. Dias Rodrigues Alves c Cristóvão Piragibe salários fogem do âmbito legislativo porque a Carta Magna outorga
Tostes Multa, "Você Conhece Direito do Trubalhú?", Editora Rio,
it Justiça competência privativa para.conciliar e julgai as questões
Rio. 1972, púg. 78),
trabalhistas. Tra~a-se, também aqui, o mesmo debate,' predominando
Ouçamos Antônio Lumarca, a respeito do mesmo aspecto da ponto de ~ista oposto, sustentado por Susseklnd, Barreto Prado,
questüo: "alguns acoimam-no- ao salário profissional- de incons·. Amaury Pedrosa, Tostes Malta, Resende Puech e outros. Se o Estado
titucionul, porque, de acordo com 0 art. 157, parágrafo único, du
pode legislar sobre Direito do Trabalho, que é o "plus", pode também
Constituiçiio de 1946, parece ser vedado à lei ordinária fixar salários
fazê-lo quanto aos salários de uma categoria profissional, que é o
específicos para determinada categoria profissional, A Constituiçlio "mlnus" (id., io .. pág. 569).
de 1967, art. 158, item XVIII, repete a anterior, nesse particular. A
Boris Grinberg e Wagner G. Giglio ressaltam .que."o saldrlo
de outubro de 1969 repete, ipsislitterls, no art. 165, item XVII, a de profissional pode ser lnstituldo por lei ou através de contrato ou sen·
1697. Atualmente, prevalece. a convlcçilo de que o Congresso Nacional
tença coieti~a" (Boris Grinberg e Wagner· O. Giglio, "Direito do
apresenta competência constitucional para a fixaçilo do saidrio Trabalho pura Estudantes", pág. 154).
profissional. Assim, ninguém, hoje em dia, apoda de Inconstitucional
Um de nossos maiores especialistas cm Direito do Trabalho, o
fel do Congresso Nacional sobre saldrio profissional, mesmo na vigên·
Prof. José Martins Catharino, reconhece que, "embora perdure dl~er·
ela da Constituição de 196.7. O saldrio profissional pode ser Qxado por gêncla doutrindrla, sua constitucionalidade- do salário profissional
via legal. E: o caso dos jornalistas, médicos, radialistas, etc "(Antônio - está consagrada ·pela jurisprudência" (José Martins Catharino,
Lumarca, "Curso Expositivo de Direito do Trabalho", Editora
"Compêndio Universitário de Direito do Trabalho", São Paulo, Edi·
Revista dos Tribunais, Silo Paulo, 1972, pág, 204),
tora Jurídica e Universitária; 1972, vol. 11, pág. 459).
Outra figura estrelar do Direito do .Trabalho .no Brasil, o Mi·
O salário profissional - diz Amuuri Mascaro Nascimento nistro Mozart Victor Russomuno, enfatiza que "os nivcis de salário
está destinado a despertar, sob o prisma doutrinário, us mais vivas profissional ... só se tornam obrigatórias, em princípio, por lei federal
discussões, u começar pela possibilidade constitucional de sua fi.
· coletiva ou, ainda, por
ou, quando for o cuso, mediante convençiio
X<lçilo, pois entendem alguns autores que, tendo o art. 157 da Cons·
d .
tituiçiio Federai' de 1946, proibido distinçiio entre trabalho manual,
cclsiio normativa da Justiçu do Trabalho" (Mozart Victor
Russomuno, "O Empregado e o Emprcgudor no Direito Brasileiro",
técnico e o intelectual, seria de todo connitante com o Curta Magna
quulqucr estipulação violadora desses princípios. Nilo mudaria o ra·
Rio ~i~::~~i;~;;,o;~r~~:~~~~·i;~;:~;·c~nestie~:~~~~~~· ~~~~o doutri·
ciocínio face à Carta de 1967... Se a verdadeira igualdade consiste em
tratar desiguulmente situações desiguais, o salário profissional ó um
nllrio, vejamos o que Arnaldo Sussekind, Dólio Marunhilo e Segudas
instrumento de rcalizução du igualdade suluriul ... Assim, o sulllrio
profissional não é um privilégio, !unto que no Brasil, observamos a
umpliução de seu campo: DL n• 7.961, de 18-9·1945, Lei n• 2.641, de

1
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trubulho, ou, ainda, por decisilo normativa ou laudo arbitral profe·
ridos como solução de connitos colctivos de trabalho. O salário

9c·u'Ja'r·els9)~5D,
de emdpr.esus
. , LLeni•n7•835.8999d,
• , e dle94155·(1R2·1?61
ev15orcs(mdédicos
c empresas
c JOrnuPl.nrti·
1smo

Ptórroifio'"'n'aocniaoln,aql.•.a. nAdfiogfiuxraa·dsoe·pnoorsiqelu,ecaonncxeranç~'oeimegraelgdrea,nal•teplsdomoln'lemrrols·
•
•

ou de estabelecimentos gráficos); Lei n• 4.950-A, de 22·4·1966 (Lei
dos Engenheiros), marltimos, professores c pessoal da úreu do porto.
A tendência que se nota é no sentido da sua consolidação, mesmo
porque o soldrio profissional e~ita distorções na hierarquia salarial...
Em nosso ordenamento jurldlco, o salário profissional é uma realidade.
Butulhu, no entanto, afirmu que "a instituição de salários mínimos

de remuneráção proQsslonal não encontra obstáculos de lndole constltu·
clonai, porquanto:

pr~fissionais é inconstitucional" (Aspectos Constitucionais e Legis·
lnt•vos dus Remunerações Mínimas, pllg. 128). Argumenta que, por

a) o suJAria pronssionul constitui uma das formas de umpuro uo
trubulhudor de que se vale o Direito do Trabalho, sobre o quul tem a
Uniilo compctênciu pura legislar (urt. B•, n• XVII, alínea b);
, b) essa mOdalidade de sulário se objetivu nu fixuçüo de níveis
mfnimos de remuneruçilo pura determinudu categoria pronssionul ou
o
prooJSsilo,
correspondendo, ussim~ no sulário mínimo cupuz de satis·

·-268Assim o Acre passou a ter especial interesse no· funcionamento
da SUFRAMA,uma vez que a· cidade de Rio' Branco passou a ser·
umentreposto da referida Superintendência. . ' . · . ' . ·: ·
Di r-se· ia que,·ncstc caso, também os g~vcrnos tcmtorrnts.ubran· ·
gidos pelos' benefícios fiscais deveriam ter representantes no Canse·
lho,
.
. ''
,. .
·~
· Contra essa idéia deve prevalecer o fato de que os ;Territórios·
Ora ncou assinalado acima (aiJnca g) que: I..:. a SUFRAMA é Federais silo di reta mente subordinados ao Ministl:rio.doJntcrior, do
vinculad~ ao Ministério do interior: 2- os Tcrritór!os Federais 'taro· qUal a SUFRAMA ~ órgilo intcgra~te..Adc~ais! a compo~içilo' m.ui·
bém estilo ·subordinados àquela. Pasta; Seria inconveniente a rcprc•1 to numerosa do Conselho só se JUSttlicarta dtante de tmpcrattva '
scnt»çuo de Roraima c Rondônia, portanto, no Conselho Técnico da recomendaçilo de ordem institucional;o:que, como vimos,.nilo,; o·
'.
. '
.
"" .. , ' .i,,
','' •,
' .
.:
SUFRAMA;
cu~o
Do ponto de ·vista do desenvolvimento amazónico, a propo· ·'Já 0 representante do Ministério da'Fazenda{nO'entcnder· do
sição é do mnis alto alcance, A presença do Acre no órgilo têcnico da relator déveriu
parte do Conselho .Técnico desde sua'criaçõ.o •.
Zona Franca ó realmente necessária. O Acre está .nu área de atuaçilo rrova-ci ofato de que, utítulo de coibirabusos·e' de melhor ordenar' a
da SUFRAMA, deve ter um cntrcposto.da.·Zona Franca cm Rio eéonon\ia nacional; o'Ministério da Fazi:ndtitcm baiitado instruÇões
Branco, sua Capital. E,. como ao Conselho Técnico. silo entregues recentes;·que réstiingem ·a 'capacidade M atuaçilo_' da: SUFRAMA.
importantes atribuições gerais, é conveniente que o Acre seja ouvido, Destarte .melhor(: que o Ministério participe dirctlimcnte'do Canse··
tumbém. Ainda mais qu:mdo, ao aludido Conselho, compete entre íno Técriico~ cujÍls ·'atribuições· estão intimamcilté'' ligadas ' nos
outras tarefas (art. 15, h,j, k, do DL n• 288/67):
interesses do Ministério daFuzenda. · · · ·· ·. ·. · '· . ·
. - aprovar o Planei Dirctor da Zona Franca c suas revisões
Isto posto, somospelú aprovação do presente Projeto d~ Lei. . .
unuais:
Saiu dás Comissões, em4 de agosto de 1976. ~· Renato.Frunco,
-aprovar o orçamento da SUFRAMA c os programas de apli· Presidente' éín 'exercício':..:... 'Jarbas' PiJSsarlnho,', Relator·.;;;.· Ruy'
'
I,
,
,-..,
'
.
•''·
. • '
,., . . ,
, •
caçiiri das dotações globais c de quaisquer outros recursos que lhe SuntosJ.ulz Cavalcante..:.:. Agenor ~urta :-:-,Benedito Fcr~clra. · ·
.
'
'
·
,'·
·:
'•·'· .
'
forem atribufdos: ·
. •PARECER N• 549, DE.J976 :' ..
- ·aprovar conví.inios, contratos e .acordos nrmados pela
SUFRAMA, quando se referirem a execução de obras.
Relutar: Senudo~ Ruy sàúi~s .
.··. '.
·:.' " "' .
Diante do exposto, somos pela aprovação do presente Projeto
Pouco antes dedcixar o Senado para exercer o cargo deGover·
de Lei.
· · .·
. .
nadar do Acre, o n~bre Senador Gcraldo'Mesquita'apresentou um
Sala das Comissões; cm 8 de junho de 1976.- Catrete Pinheiro, projeto de lei que ''dá .nova redução ao. ~rt ... 16 do Dmeto-Lei
rresidentc - Agenor Muria, Relator- Renato Franco - Saldanha n• 288 de 28 de fevereiro .de 1967, que rcgula·a Zona Franca de
Dcrzi- Evandro Curreira.
·
·
Mana~s". EJustifica sua proposição: '· · .. · ',' · ·'
.
"Em 1968,. no . entanto,. já depo.is .·de estruturada a
PARECER N• 548, DE 1976
SUFRAMA c seu Conselho Técnico, algúns.bcnclicios lis·
Da Comlssilo de Economia .
cais da, Zona. Franca .·foram., .estendidos à , Amazônia
R~lutor: Senador Jarbas Pas.o;arinho
. Ocidental. atrav(:s do Decrcto·Lci n• 356"dc 15. de agosto do
No inicio da presente legislatura,. o então Senador Geraldo
mesmo ano. A Amazónia Ocidental, para ,os fins desse. De·
Mesquita· hoje Governador do Estado do Acre, apresentou projeto
crcto-),i:i, i: constituída, nos termos de seu art. 1•, § 1•, "pela
c:le lei, qu~ tomou o n• 5, dando na·va redução ao artigo 16, 'do De·
área abrangida pelos Estados do Amazonas e, Acre. c. os
crcto·Lci n• 288/67, visando a a.lterar .a composi~ão do Conselho
Territórios Federais de Rondônia c Roraima" •.. O. Decreto
lécnico dn SUFRAMA, de sorte a aumcnlti·lo com u rcprescntaçilo,
n• 63.871, de. 20 de dezembro, de 1968, que regulamentou o
nele do Minist(:rio da Fazenda e do governo do Estado do Acre.
referido Decreto· Lei n• 356, prescreveu, por sua vez, cm seu
'Tramitando sucessivamente pelas Comissões de Constituiçilo c
art. 3•, a criaçilo de entrepostos da Zona Franca, nas cidades
Justiça, onde o relutou o nobre Senador ltalivio Coelho, e· a de
de. Porto Velho, Boa Vista e Rio Branco, através dos quais
Assuntos R'cgionais, que teve como relator o nobre Senador Agcnor .
scrú feita a entruda c o contrõle dos produtos nacioiliiis-'éiõ.,;
Maria, o presente projeto de lei mereceu aprovaçilo cm a,mbas;scm
Íinndos a consumo . interno, na Úca configurada. ·como
voto discrepante.
Amazónia Ocidental. A criuçilo, manutenção, opcra~ilo c
uplicaçilo .de tais ·éntrcpostos depende,' nos. termos dos.
PARECER
urts. 3• e 4• da· Decreto n• 68,871, da SUFRAMA c do
Criadn cmborà cm.l957, a Zona Franca de Manaus só foi tor·
Ministério da Fazenda e, por.força do art. 15 do Decreto-Lei
n:~da efetiva no Governo Castcllo Branco, quando foi editado o De·
n• 2H8, do Conselho Técnico da Superintendência, ao qual
creto·Lei n• 288, de 28·2-67. No seu art. 16, o referido diploma legal
compete u aprovação do Plano Dirctor da Zona Franca, ....
dispõe que intcgr•'!]·:·a ··conselho Tl:cnico da SUFRAMA, o
Hú, portanto, notório interesse cm que o Estado do Acre,
Superintendente, que o preside, e mais cinco membros, a saber: .
c a Ministório da Fazenda cstcjam.reprcscntados.no referido
- SecretArio Executivo da SUFRAMA;
Conselho, a rim de que as medidas de implcmcntaçilo dos
- Representante do Governo do Amazonas:
beneficias nscltis .. conccdidos lt Amazônia Ocidental sejam
-Idem da SUDAM;
.
. efetivamentc. operadas, .de. acordo. com as .necessidades do
- c dois membros, nomeados. pelo P,residente da Repablica,
·crescimento do mercado. de consumo.local.:'
utrav(:s de indicaçilo da SUFRAMA,~enda· um engenheiro c outro
2. Na Comissilo de Constituiçno c Justiça, a proposiçilo foi con·
esp~cialistu cm assuntos nsctiis. .__.
. .
.
·
Quer o ilustre Autor do Projeto sob exame, que integrem igual· siderada constitucional c jurldicu, tendo ao· final do seu parecer dito
··
mente o Conselho um representante do Estado do Acre c outro do a Relutar, o nobre Scnador.ltallvio Coelho:
Ministêrio da Fazenda. A justlficaçilo é convincente. ll qué, a partir
"Verifica-se que a matória.l:.duquelns que, dizendo res-'
· do Governo Costa c Silva, por meio do Dccrctó;Lei n• 356, de 15 de
peito ü politica de comércio exterior c interestadual, com
~gosto de 1968, os beneiTcios ilo Dc~reto·Lci n• 28~foram este!):
renexos no piuncjamento do d-.scnvolvimcnto nacional,.
<li<:! os 11 todu a Amazónia Ocidental, Arca que, all:m ·do Amazonas,
·compete ii Uniilo, nu forma do art. B•, incisos V i: .XVII,
ulfnea I, da Constituiçno da RepOblica."
inclui o Acre, ·Roraima e Rondónia.
nas, juntada ao processo, consideram vAlidos os fundamentos do
. rrojeto. Indagam, porém, os signatários: ·
.
.
. . "Como os Territórios. Federais de Rondônia c Roraima
foram, tambêm, bencnciados pelo Dccrcto·Lci n• 356/68,
nüo scrin de bom alvitre estender a·rcprcscntaçilo a esses dois
:Territórios?"
· · -·
·
· ·

I

ser

.

I
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-269· Na Comissão de Assuntos Regionais, o projeto foi aprovado,
tendo destacado o Relator, o nobre Senador Agcnor.Maria: .·· · .
· .•.. , . ;.Dà ponto' de .'vi~tà' dô dc~nvolvhnénto !amazõnico, 'a
: proposição ~dei mais alto aleáncé. A prcscnçU do Acre está
,pa,árcadc'a.t~~ção:?á ~UFR~MA', deve ter. um entreposto
, da Zona .Franca ,cm R1o Branco,. sua Capital. E, como ao
Conselho. Têcnii:o ·silo .··entregues' importantes·. atribúições
. gerais, é cónvenicrite ijue o Acre seja ouvido; tanib~m: Ainda
'mais quando, "àô illudido'Consclho, compete, entre outras ta·
r~f~s(a~t:, ~~~,~d; k; élopccre.t?7Ld.n~ 2S8f.67): ·:. , ' ·
., .. , , - aprovar o· Plano Diretor.. da Zona Franca c suas
· ;rCvisÕCS.anUáis(. ·· · · _''_· ... · .· · · :--·. · · · _·
. , , , . ,,.;:-, aprovar~Ó orçame~tod;SUFRAMÁ c os programa~
de aplicação das, ~atações, globais e, de quaisquer outros' recursos que lhe forem atribuldos;
· .
· · ·
·
''
..:: aproyàr, convênios, contratos càcÓrdos firmad~s pela
. SUFRAMA, quando.se referirem a execução de obras."
· · N~ Comissão.de Economia,·a',prop~~1ção.foi ig~almente aprovada, face ao parecer do nobre Senador Jarbas Passarinho:.
.
....· :"Assim .. o Acre :passou :a. ter .especial, int~ress~, no
funcionamento da SUFRAMA, uma vez que a'cidadc de-Rio
B~an~o passou a ser um: entr~posto da referida Superinten·
·dencaa ... ·. ·:

~

·

~:.-:..

, . _; ...· :11.:, .. -.- ·:: , . :·

· ;_: ...

· " . ':_Dir-sc·ia>' nes!:.'•. caso; também :os governos. territoriais
abrangidos, pelos 1 licncficios . fiscais . deveriam . ter , representantes no Conselho.
,. '
.'
.,, , Contra essa· ,idéia deve prevalecer o fato de, que os
Territórios Federais. são diretamentc subordinados ao Minis·
· .. tério do Interior, dÔqual a SUFRAMÂ ~órgão i.ntegrante,
Ademais, a composição, muito numerosa do Conselho só se
justificaria diante de.impcrativa recomendação de ordem ins·
, titucional, oque, cól)lo vimos, não é o caso.
, , .,Já () representante do Ministi~io da Fazenda, no ente~, . derdo relator; deveria ser parte. do Conselho Técnico desde
.suu·criação,:J>rova-o o. fato. de que, a.tltulo de coibir abusos e
.de melhor. ordenar. a. economia nacional,. o Ministl:rio. da
Fazenda tem baixado instruções recentes, que restringem a
, .. capacidade de atuaçllo da SU FRAMA.'~ .
· ·.. 3: D~ve ser esiú posição tàmbêmdà Comissão de Finanças, fa;
,ce ~0. proJet~ do ex-Senador Oeraldo:Mcsquiia. Se Estado do Acre
csta mclufdo ~a Zona Franca'.c se sua capital, Rio Bràncó, é sede de
um entreposto ·da' SUFRAMA, justo que· um· representante do
Governo Acreàrio façu.partc do Conselho Técnico da SUFRAMA
··como o· do Amazonas faz. de estranhar, do outro lado que· domes:
mó aind~ não'faça "parte u'm representante dei Ministério da Fazen·
da, o órgão. da. União' mais intcressad~· no funcionamento da Zona
Franca;' dei Conselho 'jA 'faz' parte ''um ncnico eni assuntos
n~anceiros, indicado pelo Su~crintendéntc da SUFRÁMA; niasque
pode não representar o pensamento do Ministério.' · ' ·
' ··A• AssociaÇão Comercial do Amazonas, ouvida, opino~ à fàvor
daproposiçilo, · :. · ·. · · ' · · ·
· ·
· · ·
Somos; assim; pela suá aprovação:'
.
Sala das Comissões;· cin 12 dé 'agosto de 1976, .:._ Amaral
Peixoto, Presidente.:._ Ruy SÁntos; Relator- Fausto CasÍelo-Branco
- Alexandre Costa - Roberto Saturnlno ..::: 'Saldanha· Derz!'Ma~ro Bene,vldes:.... Hen~Jque de La Rocque "- Hehldlo Jllunes. ·
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RECEBIDO

LISTAN•05, de 1976
EM 13 dcS de 1976
Munlfestuçllo sobre projetos:
- do Conselho Federal· de Eilfermagem·RJ, apresentando
sugestões ao PLS n• 89/76; ·

:.... da· ConfederaÇão Nacional'da ·rnd~stria;RJ; apresentando
sugestõés' ao' ·PLS n• · 256/75 'c manifestando-se contrariamente à
aprovaçilodoPLSn•l85/75;
. ·
. ·· ·.
., .. •:' ·
-dos DirigcntesSindieaii do Pciróleo-RS, solicitando o apoio
àoSenadoFcderal aoPLS 121/76; • .
. . • . . ' .,
',;_da Cúmára Municipal de Sántos:sp, manifestando-scfavora·
v_elmente à PEC n• 23/76;
' · ·.
· ·. •.:._ da'Fedcração das lrid6striãs do' Estado dc'São Paulo,
apresentando s~gestões ao PLC n• 07/76;
· ·· ·· .· · ··
· --:da Bolsa de Cercais de São'Pauló,:aprcsentaiido'súgêstões ao
PLS n• 263/75:.
. .
. .
.,
· · ;..:. da Federação'c Centro do Cómércio do Estado de Sllo Paulo
manifestando-se favoravelmente à aprovação do PLS n•· 47/76 c p.:
la rejeição dos PLS n•s 135/75, PLS 263/75.e PLS 09/76; .· . , ', ·
- da Associação dos Geógrafos Brasileiros-SI' manifestando·
se pela aprovação do PLC n• 76/75; ' ·' · ·
' ·
· •..:. do Sindicato do CÓml:rcioAtllêadista âe Tecidos; Vestuários
eArmarinho· de São Paulo; pela aproííaçilo dii PLS n•'l55/76; • · •
'!

•

'I

j

I',,,

,, •

'

Manifestações Fávorá.veis à Aprovação da' Proposta de Emenda ·;
Constltulçilo n•.ll/76: . . · /
·· . , . · · · · '
•- da Ciimàra Municijlai dê Ba~bosa : sp:
-da Prefeitura Municipal de Draccna.
::.; da· CàínaraM unicipal de Dúniont • SP; '
.
~-::,daCiim~r~.~unici_P~l. daf.stâ~~ia de Socorro.· SP:· ,, .
-da Prefe1tura Mumc1pal de Flora Rica -SP· . ·
...., .da Câmara MÚnicipal de Ouapiaç~: SP; '
' · ·· ·
-da Prefeitura Municipal de Ouaiarema; SP·
.-da. Câmara Municipal de Leme •SP;
· '
_;da Câmara Munieipál de Lorena. SP· ·
-da Preféitllra MunicipaldeCordcirópolis- SP; .
-:--da Prefeitura Municipal de Mairinque. SI';
· ....,daClimaraMunicipaldeMauâ-SP; .
_;dá-Prefeitura Municipaldé Mauã. SP·
-da Prefeitura Municipal dePcdra'Béla~:·sP;
-da Prefeitura Municipal de Piràéicaba~ SP; · "'' ·., ·
- d~ Prefeiturq Municipal de Piraju. SP;
-da Prefeitura Municipal de Peruiba -'SP;
-da Câmara Municipal de Platina. SP;
-da Câmara Municipal de Rio das Pedras. SP;
-da pref~itura, Municipal ,de Silo Bcrna~do do Campo, SP;
· ...., da CãmaraMunicipal de SãoCarlos. SP· ·
•_; 'da PrefeituraMunicipalde Santos. SP· ·' '· ·
•.;..'ilaPrcfeiiuia Municipal deTictê-'SP:,.. ·· · ·' 1

sp;
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Manifestações Referenteuo Projeto de Lel·da Câmara n• 09/76: ·
· -'da Federação das lnd6striasdo Estado do Pará, pe!a'rejciçilo; ·
-do Si,ndicato dos Trabalhadores Rurais de Anta'Oorda'RS;
pela aprovação;
.
.
.:... do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio·
RS, pela aprovaçilo;
-da Prefeitura Municipal.de Cangussu-RS, pelaaprovação; ,
. - do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Crissiumal • RS,
pela api:ovaÇãO; ··
·
' '
··
,
· · · - d~ Sindicato.dos Trabalhadores Rur~is de Enca'ntado-RS; pc·
laaprovaçilo; ·
· · · ·
···
· · ·'
··
··
:...·do Sindicato dos Trabalhadores Rurais dé Estância Velha·
RS, pela aprovaçilo;
·
- do Sindicato dos Trabalhadofes Rurais de Estrela ; RS pelá
ilprovaçi!O; · · · ·
· ·"
· · · ' ·· · · · · · '
-do Sindicátodos Trabalhadores Rurais de Flores da'Cunha·
RS, pela aprovaçilo;
··'
'· · •
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado· RS, pela
aprovação; · ·
· ·
· .·
·. .
-:-- du ,Prefeitura Munici~al de Montenegro • RS, ·pela aprova·
c;Uo~
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-267fuzcr às necessidades normais do trabalhador, que integra determi·
nudo grupo (art. 165, inciso I); .
.
. ,
c) ainda que não seja considerado uma .modalidade do salllrio.
mínimo (profissional c não geral), certo é que a Constituição não restringiu a compctõncia.du União para legislar sobre Direito do Tra-.
bulho apenas no atinentc aos prcceitos·cnumcrados no art. 165, jll,
que possibilitou à lei assegurar aos.trabulhadorcs outros direitos que
'visem à melhoria de sua condição:' (art. 165, caput);
."Dir-se-11 que a fixação.legul do salário profissional. representa:
intervenção 'do Poder Pablico na economia privada, vedadu .pela .
Constituição.. Nuo nos. parece, :contudo, que do .art. 160 da Carta
Mugnu se possa extrair tal conclusõo. Aliás, toda legislação de proteçiio uo .trabalho constituí intervenção do Estado. na Economia
privada, com a· fin~lidade de realizar a Jusiíça 'social,. a 'valorização
do' trabalho. como. condição da dignidade humana. c' a haimoniaé
solidarícdadé,cntre as ,categorias sociais da produção .. )arece-nos,
em facedo exposto, nada .obstar, sob o aspecto constitucional, a fi.
xaçio legal do sal4rlo profissional, Ao.leglslador ordlnliriÓ ·caberli,
apenas, examinar a questio pelo prlsma,da con..nlêncla da medida~
Para tanto, é oportuno recordar a·:quc assinala:..:. 'Martins
Catharíno, no seu esplêndido ..Tratado Jurfdico do Salário:
"Representa. tendência leglferánte a fixação do chamado sallirlo piofisslonal ..." (Ainuldo Sussekínd, DóliÓ Maranhão, Segadas Vianna,
"instituições de Diréitó. de Trabalho", Rio, Freitas Bastos; 6• ed.
1974, voU, pÍ!gs. 305, 307-308). ' . .
. . . .
Os grifos dos textos citados suo nossos, cm sua quase totalidade.
Fazemos nossos os argumentos expcndidós por, tantos e. tilo pre·
claros juristas, e concluimos, com a Comissão 'de Constituição c
Justiça· dá C:imitra dos Deputados, que o' Projeto í: perfeitamente
constituéionál ejurídico: ..
.
4. Achanicis convenientemente emendar o art. S• do projeto,
pu'ra desdobrá-lo, de acordo 'C:om os melhores cânones da técnica te'
gislativa, e também porque u atual redução ·afirma qué a lei entrará
en,.vígor·no I• (primeiro) dia do:mês subscqfiente ao da publicação
de seu Regulamento. Ora, como se regulamentará uma lei não vígo·
runte1 Bevidente que determinados dispositivos do Projeto, uma vez
seja ele transformado em lei, só teruo condições de eficácia· prática
após n regulamentação,
S. Ante o exposto, consideramos o projeto constitucional e ju·
rídíco, como o fez a douta Comissão de Constituição c Justiça da
Câmara, com a seguinte
EMENDA N• ,:ccJ
Desdobre~sc·o

dação:

urt. 5o.do projeto, dando-se-lhe a seguinte re·

·
."Art. S• .Estu lei .entra em vigor .na data .de sua publí·
cação.

f'::o nosso Pareccr,.de vez que, quanto ao mérito, pronunciar-se·
uo as doutas Comissões de Legislação Social e' de Finanças, às quais,
também, íncumbírll o exume da proposição.
· Sula dus Comissões, cm 'JO de março de 1975.- Henrique de La
Rocque,
PARECERESN•SS46,S47,S48 eS49,DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• S, de .1975, que "dá
nova redaçilo ao art. 16 do Decreto-Lei n• 288, de 28 de revereiro de 1967, que regula a Zona Franca de Manaus".
PARECER N• 546, DE 1976
Du Comlssilo de Constltuiçilo e Justiça
Relator: Senador ltalívlo Coelho

.O Projeto sob exume, de uutoriu do ilustre Senador Gcrnldo
Mesquita, vísu u modificar o art, 16 do D.L.-288/67, ampliando,o no
sentido de permitir u inclusão, no rol dos membros do Conselho

Técnico .da SUFRAMA, de representantes do Governo do Estado
do Acre e do Ministério da Fazenda.
·
, " ' · ",
De fato, o dispositivo cm causa estrutura a composição daquele
órgão, tendo cm vístnas delimitações da Lei nt 3.173, de 6 de junho
de 1957, que dcíx:Íva IÍdstrítos à Manaus os bcnefTcíos da Zona Franca:· Por isso que no elenco de conselheiros,' al6m· do próprio Superintendente du SUFRAMA e do seu Secretário Executivo, do representante da SUDAM c de dois técnicos nomeados pelo Presidente da
Repablica, apenas constava o representante do Estado do Amazonas.
Posteriormente, no entanto, alguns favores fiscais da Zona Franca foram ·estendidos' à Amazónia~ Ocidental; através do. Decreto-Lei
n• 356, de 15 de agosto de 1968, o que tornou, obviamente; necessária u inclusão naquele Conselho Têcníco, de delegados do Estado
do Acre- por ser, parte interessada-, c do Ministério da .Fazenda
- que: tem ingerência na criação, manutenção, operação c ampliação de entrepostos da Zona Franca. . ·
·Verifica-se que a matéria é daquelas que, dizendo respeito à poli·
tica de comércio cxteríor:c .inicrestadual, com rcncxos no planejumento do desenvolvimento nacional,· compcte"à União;. na .forma
do art. 8•, incisos V e XVII, alfnca 1,' da Constítuíção·da República.
Nilo havendo, portanto óbices quanto à jurídícídadc c consti·
tucionalidade, cabendo à Comissão de Assuntos Regionais a apreciação do mérito, somos pela aprovação do Projeto.
.
Sala das Comissões, cm 20.dc abril. de 1976.- Accloly Filho,
Presidente- ltalívlo Coelho, Relator- Dirceu Cardoso - Renato
Franco- Helvídio Nunes- Henrique de La Rocque- Leite Chaves.
PARECER N• 547, DE 1976
Da Comissão de Assuntos Regionais
RciÚtor: Senador Agcnor Maria
Com o objetívo de incluir, no Conselho Técnico da Superíntcndõncia da Zona Fraricu dcManaus..:. SUFRAMA- representantes
do Governo do Acre c do Ministério da Fazenda, o presente Projeto
de Lei dá novu redaçiio (art. I•) uo caput do art, 16 do. Decreto-Lei
n• 288, de 28,de fevereiro de 1967, . · : ' ·
, ,
" Nujustíficutíva, o. autor da Proposição - o cnt,ão Senador
Geraldo Mesquita -levanta.os seguintes argumentos:
a) u Zona Franca de Manuusfoi criada pela Lei n• 3.173, de 6
de junho de 1957.. Mas teve sua implantação c seu funcionamento
alterados pelo Decreto-Lei n• 288,'de 28 de fevereiro de 1967;
. ~ •• t
b) u composição. do. Conselho 'Técnico, pelo 'Presidente da
SUFRAMA, pelo Secretllrío-Exccutivo,' pelos representantes do
Governo do Amazonas e da SUDAM, c por dois membros no,meados pelo Presidente da República era justificada. ~que, naquela épo:
cu, "os bencticíos du Zona Franca apl:.;nvam-sc"i:xclusívamcnte a
Manuus'\:
c) em 1968, poréin, veio o Decreto-Lei n• 356, de 15 de agosto
daquele ano, que reestruturou a SUI"RAMA e seu Conselho Tééní,
co. Foram, cntilo, estendidos bene!Tcios fiscais da Zona Franca à
Amazônia Ocidental;
·
'
d) o referido. DL 356/68 (art. 1•, § l•)índícou a Amazónia
Ocidental: "u área àbrungída pelos Estados do Amazonas c do Acre
e os Territórios Federais de Roridónia e Roraima";
e) u criuçilo, munutcnçilo, opcráção c ampliaçllo, dos entrepostos du Zonu Franca, nus cidades de Porto Velho, Boa Vista c Rio
Brunco (art. 3•, do Decreto n• 63,871, de 20 de dezembro de 1968)
dependem d<t SUI"RAMA e do Míníst~río da Fazenda;
O há, portunto, "notório íntercsse.em que o Estado do Acre c o
Ministério du Fazenda estejam representados norerérído Conselho";
g) o Projeto- de acordo com a justificativa- deixou de "incluir representações dos Governos dos Territórios F~dcrais da llrcit,
por, serem os mesmos jurísdicíonados ao Ministério do Interior, uo .
quul se vincula, igualmente, a Superintendência daZona Franca".
'correspondõncíu conjunta da Fcdcruçao das Indústrias do Estudo do Amuzonus c du Federação do Comércio do Estado do Amuzo-

,..

-270-da Câmara Municipal de Rondinha·RS, pela aprovação;.
.- da Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do
Sul, pela aprovação;
.
..
-da Câmara Municipal de São Pedro do Sul-RS, pela aprova, çao:
•
- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Venúncio AyresRS, pela aprovação; ·
- do Sindicato do(l'rabalhadores Rurais dc.Vitor Graeff·RS,
pclu uprovuçilo;
. . . .
. ..
.. '\
- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Triun fo,RS, pela
aprovação; ·
·
-: da Federuçao e Centro do Comércio do Estado de Silo Paulo,
pela aprovação. ·

a tornavam uma garantia ilusória, c, de outro, impedir n distorção de
suu finalidade, que o transformava, cm .'.'escudo" protetor de maus
empregados, Em suma: aperfeiçoar-lhe a disciplina legal, reduzindo
por exemplo, o tempo para a aquisição da 'garantia c aplica~do-~c o
principio do art. 1.20 do Código Civil no caso de. dispenso obstntJva,
abolindo-se, por sua vez, o inquérito judicial par~·o resolução do contrato de trabalho do empregador 'estável, passando a. cstabnidadc a
constituir unia agravante para· a valiaÇilodajusta càusa,'já.quc é de
se esperar' milior. sendo de responsabilidade i:lc um' empregado que
pretende sua integração definitiva nn'cmprcsa'. .. , " ·· ' ::
O certo' é que; cm um pals cm que.a csmagadorà maioria da
mão-de·obra se compõe de 'empregados não qualificados c de prcco·
ce envelhecimento, a estabilidade é uma garantia· soCialmente
necessária, o novo sistema parte da prcmissa''irrcal de que o empre·
Dhcrsos:
gúdo despedido obterá; sempre; outro emprego,·
··
Se é falsa, logicamente, a opção'cntrc oFúndo'c a estabilidade,
:.._ du Associação das 'Professores do .Distrito Fedcral-APDF,
encaminhándo Memorial sobre a situação, salarial c .funcional dos cciíltraditória é a· exclusão dessa ·garantia 'com. "a· integração do
professores. do. Distrito. Fedéral,. aprovado na, Assembléia Geral trubulhador' nà ·vida' e no. dcscnvolviincritô 'da' emp'résá'.', cons·
Extraordinária, realizada em 26·6·76;
titueionalmentc, também; assegurada (art. I65, V).'·
· ,
· ·- daCâmarn Municipal deJuiz de Fora-MG, encaminhando
E que nos mostra a rcalidude?Para às novos empregados só hâ
cópia da Representaçilo n• 87f76, de autoria do vereador José uma opção: optar·pelo regime do Fundo·ou não obter' o emprego"
Guspurete, solicitando das autoridades providências no sentido de (INSTITUIÇÕES DE DIREITO DO.TRABALHO, vol. I, pág.
,,
.
.:
que sejam beneficiados, com melhores' remunerações c coin oa"dicio· 516),'
nu I de insalubridade, os profissionais de enfermagem (auxiliares, prá·
11 ~ Oriundo Gomes e Elson Gottschalk, cuja critica era feita
ticos e serventes);
· ···
·
nos seguintes termos: "Cria para ó empregador novos encargos so·
- do Cónselho dá Ordem dos Advogados do Brnsii;Seçii'o do ciais, sujeitando-o •à abertura de duas contas bancáriás;• pará os
Estudo do Rio de Janeiro; eric;llnintianélo documentação relativa n empregados optantes c não optantes, Impõe-lhe a obrigação de fazer
processos em curso naquela entidade e solicitando das autoridades o depósito (8%) até o dia 30 de cada mês. Jmpede·lhc, virtualmente,
federais medidas p'aru apuração das devidas responsabilidades;
de despedir o empregado antes de um ano de casa; sem justa causa,
- da Câmara Municipal de ;Aivoradn-RS, solicitando seja mesmo não op.tante, porquanto nesta hiP.ótese a indenizaçilo reverte
concedida anistia fiscal aos devedores do INPS, relativa no Decreto em· benelicio seu; c se despedido com justa causa o depósito reverte
n• 6(J, de 21·1 1·66- Contribuiçiló prcvidenciárià incidente soore n em favor do Fundo de' Clarantia. Cria para •a empresa· novo ânus,
miio-de-obru de construções, ·
com o dep6sito de 10%, cm caso de recisão sem justa causa, na conta
- da Câmara Municipal de Guaratinguetá-SP, sugerindo que vinculada do empregado, percentagem· esta incidente sobre o mon·
seja estendido o direito do voto atodos os militares,
·
tunte total da:dita conta, na data da dispensa. Faculta expressamente
a
trunsação da estabilidade com pagamento dircto da indcnização 'ao
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
empregado
optante ou não. Confia a gcstilo financeira do "Fundo de
vai à publicação,
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr, I•·Secretá· Garantiu'' a· uma instituição bancdria (BNH), recentemente criada,
com finalidade industraial, sem tradição e experiência na manipula·
rio.
çi!o de fundos sociais ou previdencidrios. Complica a engrenagem
São lidos os seguintes
administrativa, com 11 iinervençilo de órRilos como o Banco Central,
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 188, dcl976
o da Habitaçiio,.,oslnstitiltos de Previdência.Social, o.Ministério,do
Jlispcnsu U concordância do empregador no caso da Op• Trabalho c u Justiça do Trabalho, cada qual intervindo na . adminis·
çilo do emprcgudo pelo sistema do Fundo de Garantia do traçi!o e execução da.Jei com propósito c espírito diversos .. Onera, cm
suma, as empresas com' novos encargos. sociais, impelindo-as ,a
T••m9o de Sorvi~o.
descurregur sobre oconsumidor parte do gravame no.custó de ,pro·
O Congresso Nacional decreta: .
duçüo. Embora fossem supressos outros éncargos sociais correlates,
Art, I• ~retirada, do final do art, I• da Lei n• 5.958, de lO de a supressão, i: inferior aos ónus 'criados pela lei nova": (CURSO DE
setembro de 1973, a expressão "desde que haja concordância por par· DIREITODOTRABALHO,pág,362).
. ...
. ...
te do empregador",
Sem embargo das críticas - até hoje procedentes no tocante à
Art, 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, estabilidade do empregado ...: o Fundo de Garantia congrega,.
revogadas as disposições em contrário.
utuulmente, u muioria dos trabalhadores brasileiros,
Importante umpliuçilo do novo sistema foi promovida pela Lei
Justificação
n9 5,958, de IOde setembro de 1973, oriunda de Projeto do ntual
Nu oportunidade de sua in;tuuração, foram feitas ao sistema Minist~o do Trubulh'o, Arnaldo Prieto, que facultou a opçilo pelo
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço sérias restrições, como FGTS com efeitos retroativos,
·. .
. .
.
pode ser verificado pelo debate do assunto no Congresso Nacional,
A mutériu, quando era examinada pelo Congresso Nacional,
Al~m dos trubalhudores e.dc suas entidades de classe, inúmeros fo·
mmccu os seguintes com~ntdrios do Coordenador-Geral do Fundo:
rum os juristas que se levantaram contra asubstituição do estobilida·
de pelo FGTS.
"Outr~ ~edificação no sistema dei Fundo de Garantia,
Dentre os qu,e, apoiados cm indiscuttvel saber jurldico, se
já em perspectiva, é que visa a possibilitar o cxcrcfcio da
muniresturum em desfavor do novo sistema, cumpre destacar:
opção com efeitos rctroutivos, matéria tambêm objcto de
I- Dt:LIO MARANHÃO, Juiz do TRT da I! Região, que, a
Projeto de Lei em tramitação no Congresso Nacional, de
respeito do assunto, assim se pronunciava: "A estabilidade vinha sen·
uutoria do Deputado Arnaldo Pricto,
do uivo de criticas, nem sempre sinceras, que se dirigiam menos à
Essa opçilo com efeitos retroa ti vos ·à data do' inlcio da
garantiu em·si mesma do que à sua disciplino legal. O que se impu·
vigência da Lei n•.5. 107, ou Ada admissão no emprego, caso
nhu cru, de um lado, evitar us dispensas em fraude Aestabilidade, que
estu seja posterior àquela, ficard condicionada à concorddn·

a

i

..;_271ciu'·do •J11prcgador; de vez que o vnior da' cónta cmnoinc da
empresa, ;ncssC:.'caso, será transferido 'para
conta do
empregado~ , . . . .
.
' ·
· ·
Em contrÚpariida; o' tempo de serviÇo correspondente
uo período dos depósitos efetuados na conta da empresa, mas
individualizada cm, relaÇilo .ao empregado, deixará de ser
idenizável nu forma da CLT, razilo por que .o .empregador
não terá. qualquer prejuízo com ·essa •· medida,. que,
iguuJmcntc, nuo ucarretarã·descmbolso algum de sua parte.
.. Aos empregados que, embora já tcnhám optado, ·não
elegeram o regime do FGTS desde o início de sua vigência,
será .também ·oferecida ·a oportunidade de uma nova opção
com efeitos retroa ti vos a essa data· ou à da admissão no
: emprego.
· Por. outro lado; no caso de o empregado contar dez ou
· ·mais uno~ de serviço, os efeitos da opção poderão retroagir à
data cm que•o ·mesmo completou o decênio ·na 'empresa"
(EDMO LIMA DE MARCA, Perspectivas do FGTS, págs,
24/25, nosso o destaque). .
·· ·
· ·.:
···.·: ·

a

•

Nu prática, porém, a norma legal cm _tela,revelou uma- falha: a
exigência. de prévia concordância do empregador .quanto. à opção
com efeitos retroa ti vos, tem ocasionado vârios casos· de· recusa dos·
patrões. E,·o que é pior, muitos empregadores vêm condicionando •·
sua anuência à ren6ncia de determinados direitos, pelo trabalhador.
Todavia, conforme dcnionstrava·EDMO DE MARCA, ainda
'na fase embrionária da Lei n• 5.958/73, a escolha do regime do
Fundo, embora'rctrciagindo em seus efeitos, nilo traz para o empregador quulquer.prcjuízo, nem acarreta novos desembolsos.
Vulc ressaltar, outrossim; que a opçilo inicialmente prevista na
Lei n• S. 107/66, não. dependia de anuência do empregador, mesmo
quando efetuada após os 365 dias concedidos pelo§ I• do artigo I•,
do citado diploma.
·
··
Considerando, .pois, •que· a exigência de. prévia aprovação do
empregador· vem·· dificultando 'a· aplicação do disposto na Lei n•
5.958j7J,'além dc'abrir caminho a barganhas, sempre prejudiciais ao.
trabalhador, estamos propondo a sua eliminação, através da rcttrada
da expressão "desde que haja concordância por parte do empregador"; do' final do artigo I• da referida lei.
. Esperamos. ver aprovado· o presente projeto :que ·atende,. a
expressa solicitaçiio dos Acroviários no Estado de Silo Paulo.
Saiu dus Sessões, cm 13 de agosto dc'J976.- Franco Montoro.'
ÚGISLAÇJO CITADA
•
LEI N•S.9S8, DE lO DE DEZEMBRO DE-1973
.Dispõe sobre a retroatlvldade da opçio pelo reelme do
Fundo·de Garantia do Tempo· de ·Serviço, •criado ·pela Lei
n• 5;107, de 13 _de setembro de 1966. ·
•
Art. I• . Aos atuais empregados, que não tenham optado pelo
'regime instituído pela Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, é
assegurado o direito de fazê-lo com efeitos retroativos a l•'dcjànciro
de I967 ou à data da admissuo ao emprego se postcriór' àquela, desde
que haja concordância 'por parte do émprcgador.
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(iis Comissões de Constltu/çilo e Justiça e de Legl,!·

§ s•· Será facultadâ n trànsnÍissiio de im.óvcl rural com
.. área 'inferior no módulo' de propriedade rural, scmprc"qúc o
adquirente' comprovar possuir ·contrato de arrendamento
devidamente registrado, por ·pcrlodo superior ou igual a cinco anoscontlnuos, com cfetiva exploração agropcctiária duràntc o pcrlodo.". ·, ·
...

'Art; 2• O Poder Executivo :rcg~Iamentnrá esta Lei no prazÔ'dci
60 (sésscnta) dias. ·· ' · .'
·
..
Art. 3• · Esta Lei éntra em vigor na data de sua puliiicaçi!o. ·'
Art. 4• Revogam-se
as disposições
cm contrário.
·
'
'
" '
,· .·
. . , ·. ·
'

-

Juotlfleaçio
Como é de amplo conhecimento, atráví:s'da Lei n• ·4:504, de 30
I964; foi estabelecido. o chamado Estatuto da Ter~
ra, regulando c definindo os direitos e obrigações concernentes aos
bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária c
promoçiio da Politica Agrícola.
. ..
.. , .
Consoimtê estabeleceu o arí. i;s desse diploma legal, o"imóvcl rural não é divisível· em áreas 'de dimensão inferior à constitutiva do
módulo de propriedade rural.·
Por outro lado, conforme dispôs o art. 8•, da Lei n• 5.868, de 12
·de dezembro de 1972, são considerados nulos c de nenhum efeito os
atas C)ue pretendam a transmissão de imóvel rural cm ~reli-inferior à
domódulo.
·
No entanto, a transmissão de imóveis rurais, nas áreas minifundiárias,,dc parcelas inferiores ao módulo, quando ilegais, vêm sendo
cfetivadas de fato, pelo direito de herança, assim.como cm virtude da
situação cconômico,social da populaçilo que ali vive c que, como
comprovam as estatísticas, .o fracionamcnto das propriedades cm .
ãrcas inferiores ao módulo tem auméntado, nos 6ltimos dez anos, cm
cerca .de 68,9%, proporção substancialmente .maior· do. que a dos
demais estratos de ãrea c superiores ao módulo. . . .
.
·Essa situação de_ transmissão ilegal tcm ..trazido,.como conseqUência, dificuldades maiores quanto à.cxploraçuo . da terra .nessas
áreas, nilo se. apresentando a lcgislaçilo vigente, portanto, adcqu~da
à realidade em que vive o homem da zona.rtiral emnosso.País. .
As dificuldades criadas vão desde a ilegalidade da atual posse ou
propriedade da.terra até,a dificuldade de concretização .do legítimo ~ ., :
direito de. herança,. com. perniciosas conscqUências . pura . a futura
exploraçiio da árca.ru~al, estimulando ainda mais o êxodo das populações do campo para a zona urbana. · · ·
· .
.
. ·
Por: essas razões, temos para nós scr.ubsolutamcilte indispcnsãvel e inadiável a cfetivaçilo de alteraçuo no texto da· Lei do . Estatuto
da Terra, a fim de acrcsccntar~se cxccçuo ao. princípio consagrado
cm seu art .. 65, no sentido de que, será, facultada ·a transmissão de
imóvel rural com área inferior ao módulo de propriedade rural; sem:
prc que o. adquircnté comprovar possuir 'contrato de arrcndam_énto
devidamente registrado hã cinco ou mais anos, com cfctiva .expioração agro pecuária durante o período.
.·.
. · · ..
A medida preconizada, ,temos convicção, abrandará o rigor
excessivo da lcgislaçiio em vigor, beneficiando substancial numero de
pequenos agricultores.
.
·
Dessa forma; cm· face das positivas repercussões de caráter social que ensejará, esperamos mereça o projetado a indispensável
acolhida por parte de nossos nobres pares. .
,
SuJa das Sessões, cm 13 de agosto de !976.- Evel4slo VIeira.
~e .novembro de

/açilo Social. I
LEGISLAÇÃO CITADA

PROJETO. DE LEI DO SENADO N•189, DE 1976
Acrescenta.§ 5•, ao art. 65, da Lei n• 4.504, de 30 de n0o
vembro de 1964, que dispõe &obre o Estatuto da Terra,
OCongresso Nacional decreta:
Art. I• Acrescente-se ao art. 65,' da Lei n• 4,504, de 30 de
nowmbro de I,964, o seguinte§ 5•:
"Art. 65. .. ................. , .................. .
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LEI N•4,504, DE30 DE NOVEMBRO DE 1964
'·
.
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá· outras provldên·
elas.

........................ ,, ··········· ............................
Art, 65, O imóvel rural não é divisível cm áreas '(ic~diriicnsilo
Inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural,

-272,§ 1• , Em caso de sucessao causa mortls c nas partilhas judiciais
ou amigáveis, nao se poderao dividir imóveis em áreas inferiores às
da dimensao do módulo de propricdàde rural.
'
. § 2•
hcr.dciros .ou os legatários, que ndqaiiircm por
suc~ssilo o domlmo de imóveis rurais, nilo poderão dividi-los cm
outros de dimcnsao inferior no módulo de propriedade iurnl. ·
§ 3• No cuso de um ou mais herdeiros ou legatários' desejar
explorar as terrus ussim havidas, o lnstituto,Brasileiro de Reforma
Agrária 'poderá prover no sentido de o requerente, ou requerentes',
?btcr7m tinanciu.mcnto. q~e, lhes facultem. o. numerário.· pura
mdemzur os dcma1s condommos. ·
§ 4• O financiamento reféridÔ no parágrafo anterior s6 podcrâ
ser concedido mediante prova de que o'rcqucrcntc nilo possui recursos puru adquirir o resp~cli~o lote.
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PROJETO
UE
LEI' .UOSENADO
N•t90,
DE 1976.
.
' ' .'
..
' .' .
'
'

Dispõe sobre a niio incidência . aos . ·Vlce-Prefeltos
Municipais da Incompatibilidade pre•lsta no, art: .84, Item [,
'da Lei n'' 4.215, de 27 de abril de 1963.·

OCongr~sso Nacional decrét~:
Art. I• Nilo incide nu incompatibilidade referida no art.· 84,
item I, du Lei n• ·4.215, de 27 dé ubril de 1963 '-Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil. ...::. o i:xcrclcio da advocacia pelos Vice·
Prefeitos Municipais. · /
. ·
·
Art. 2• Esta L~i·éntra cm vigor na data de sua publicação.
Art. J• ·Revogam-se as disposiÇões em contrário.
J ustiflcaçào

O presente projeto objetiva sanar interpretação exagerada· que
vem sendo adotada cm face do disposto no art; 84, item I, da Lei
n• 4.215, de 1963, tendo cm vista a·singularidndc da situação dos
Vice-Prefeitos Municipais, em face do espirita que norteou ·a elabo·
ruçüo da referida normujurídicn.
·
· De fato, n.inc~mpntibilidadc pura o cxerclcio da advocnciu;·que,
na forma da Je1, ntmge os Chefes do Poder ·Executivo, tem sua razão
de ser, considerado o regime remuneratório a que fazem justas
autoridades. ' Em referência, no entanto, ao.s' Vice-Prcfeitos, · que
nenhuma remuneração percebem por 'esta titularidade, a extensão 'da
incompatibilidade, como vem ocorrendo mi.árca da interpretação da
lei, se apresenta abusiva c, até, prejudicial aos fundamentos éticos
que informaram n inserção da medida em lei.
J: oportuno salienta~ que osVice·Prcfcitos não gozam, legal:
rnente,_de ~enhum poder de inOnência junto ao executivo municipal,
nüo existindo, no cnmpoêtico; razões que posslim contrariarujusta
medida proposta no projeto.
'
· · · ··
Assim, o presente projeto visa, tão-somente; a evitar esse
excesso; colocando a mutérià cm si:us verdadeiros limites interpretnti·
vos.·
,,
' ..
.
' '
'
..
Saiu das Sessões, em 13. de agosto
. ...:italivlo
. . de 1976
'
. '
.Coelho.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI
N•4.215, DE27 DE ABRIL
DE 1963 .
.,,·• '
.,
'

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
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Art. 24. A advocacia é . incompatível, . mesmo. cm causa
própriu, com as seguintes utividudes, funções c cargos:
'
· ·I ...;. Chefe de Poder ·Executivo· c seus substitutos legais,
Ministros de Estudo, Secretários de Estado, de Território c Municf·

pios:
to

o o ot o o o l o o I t o o o l t t l tOO t

to o tO O O t o t I toO o lO ooo 11 o o to lotO O 1 o o

(ii Cnm/ssào. de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Mngalhilcs Pinto) - Osprojetos lidos
scrilo publicados e remetidos às comissões competentes. . .· '
Há oradores inscritos. . ... . -..
. ·. , ' , '
Concedo n palavra no nobre Senador Evandró Carré:i~á.··
·O SR. EVANDRO.CARREIRA (MDB -AM. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do: orador.)··-·· Sr; ·Presidente, Srs.
Senadores:...
" '
. ·· .. ,..
O Estado, uma das mais belas c artificiosas criações do homem,
resultado de uma clabornçilo ultramilcnar, .é.nn expressão do grande
teórico da Ciência do Estado, que foi .Leon Duguit, nada mais, nada
menos, do que "n força n serviço do direito" .. ,. ,1 .
. , ,.
... Este arranjo, que resultou da estruturação jurldicn do hom~m
dentro da sociedade, esta' tessitura cxtraordinârin,. que surgiu da
naçiloorganizadajuridicamcntc, tem sentido, de uns séculos para câ,.
à introniissilo.e a interferéncia.de uma espécie de superpodcr, uma
cxcrcscóncia que nasceu como resultado da própria lei dasobrcvivên·
cia do, individuo. Esta lei sublime c eterna .que· criou o :Estado, nu
ânsia de afirmação do. homem,. deu: origem;: tnmbém,,.a uma
protuberância, a, uma teratologia estatal, que é a· multinacional, Srs.
Senadores. A multinacional é o efeito,. igualmente da lei da sobre·
vivência do ·individuo• que;• no ·afã dc•·amealhar para resistir às
intempéries;·ê·o homem preocupado com o futuro, com o aleatório.
Mas,ll multinacional se supcrpõc no Estado. Quando já criamos um
instrumento capaz de realizar o homem,·no seu desejo de ·atingir.:a
felicidade, 'não há cnbimento'par!l superorgnnismos' que se· contraponham ou interfiram mis decisões do próprio Estado.·
"·
· ·· Disse-lhes, Srs. Senadores; que, jâ há sécidos; esta aberração se
insinull, e exemplifico com :li· existência ·da: Companhia :das lndins
Ocidentais c da Companhia ·das lndias Orientais .nos séculos XV,
XVJ,,e.XVII. Essas·Compnnhias eram,. também, nem .mais, nem
menos; do que multinacionais; .supranàcionais, que se introduziam
no merendo. cxlerior, apenas, .com uma diferença das atunis, que Já
tomam conotações que nos preocupam, pois, outrora, era o Estadó
que, para. QÜO aparecer no cenário mundial,. as criava, e .com elas
disputava. os negócios externos. Assim acontcccu.com a·companbia
das ln dias Orientais, c com. a, Companhia 'das ,!ndias. Ocidentais.
Mas, hodiernamcnte, n multinacional toma carnctcrfsticns nefandas,
pois ela não está mais sob n tutela do Estado, mas ~nica c exclusivamente mercê dos interesses cgoisticos de plutocratas.:E nós estamos,
nos dias de hoje, em nossa Pátria, a assistir um desses superorganismos interferindo nos assuntos exteriores do·Brnsil,.n decidir a polfti·
ca econômica :externa· brasileira,·. a criticar c nortear o nosso
comportamento ati: intramuros. Refiro-me à Volkswagcn do Brasil,
que confessa claramente se constituir ' numa subsidiária da
Volkswagen alemã c que; de fato; as negociações cm· torno·dc quinze -mil carros com, a Argélia Joram,.inicialmcnte,, feitas por, um prcpos·
to, por. um .lonca manus da matriz alcmil. E, nu sua manifestação de
superpodcr, ela passa a fazcncstrições,à,própria polfticn.do .Gcvcr·
no brasileiro.
: ··Sr. Presidente,' com~ testemunho,'' leio qu'c diz. o Correio
BraziJJense,,do dia I I, deste mês, palavras textuais do Sr. Wolfgnng
Sauer - perdoem-me se não falo alemão, mas já disse~·.nestn Casa,
que nós devcrlamos nos.orgulhar dé falar énxacoi:oquàlqui:r Jlngua
do mundo, porque nenhum estrangeiro faz qúcsti\ode falar o portti;
guês com· correçílo, c, excepcionalmente, nós também dcvcrlnmos
nos orgulhar de. falar mal qualquer lfngun estrangeira.
Diz ele, na CPI da Câmara dos Deputados: ·
, "i: o Governo q~em ~stá atrasado cm questão de scgu·.
runça (de v~fcul.os), tanto que ntéhoje,nil~.criou um órgão
para fixilr' normas a' i.Spcito; PoluiÇão?' Cànio 'criar um
. ·dispositivo. nntipolaidor. se :o .Governo :.não padroniza o
combustfvcJ, cuja composição muda. dc·posto .. pnra posto?
Em relação aos preços, que o leigo na matéria (embora
consumidor profissional) considera exorbitantes Sauér acusa
mais uma vez o Governo: se nilo fosse n cnrgnd'e impostos o
nosso fusca custaria I I por cento menos do que o seu similar
ulemilo."

o

-273Ainda mais, Sr. Presidente:

Vejam, Sr. Presidente, Srs; Senadores, a que ponto vai a. falta. de
escrúpulos
do Sr. Presidente da Voikswagcn do Brasil determinando,
"Afirmou que sua émpresa export~ para mais d~ 35
ou pretendendo determinar, uma. orientação no comportamento da
puises, conquistando uma participação pura vez maior, sendo
política brasileira florestal, achando que o dcsmatamento é lógico e
que em alguns 'mercados os pr()dntosbrasileiros tem .melhor
racionai e é preciso desmatur o Brasíf todo, para o Brasil atingir um
uceituçilo que similares ulemiles. "A venda de 15 mil unidades
estágio efetivo de desenvolvimento, ,,
.
.
à Argélia .ainda nilo estd decidida, mas estamos muitlssimos
Ora,
Sr.
Presidente
e
Srs.
Senadores,
não
q'uero
alongar-inc,
reei·
interessados, Inclusive hd .bastante tempo que estamos
diséutindo 'diretumente com o govcrno:argelino. Apenas a tunda todas as entrefalas coiicédidas pelo Sr. Piésidéntc dii Volks:
wagen, .em que enfatiza a itece'ssidàde do desmatamcnto, ·quando
nossa'propostri foi entregue por umcÓlaborador da,Volks
hoje a própria politica flo'rcistai'brasiléira; ch~iu das' melhores' inten,
ille~il, mus.sem nenhuma interferênciú." ·
ções, diga-se de passagem,·mas infelizmente ainda tuteando soluções,
Oru, Sr: Presidente, isto í: o rato com o rabo de forai.Foi dito porque sem nenhuma experiência, sem nenhuma gustação da problc·
por (un gestor du Volkswugen alemã . Mostra, portanto, u. dependí:n· mátíca ecoiógicu brasileira, esta é: que é a verdade, 'começa a sentir a
ciu du Yolkswugen brasileira de sua matriz, .que í: aVolkswugen realidade ecológica do. Br~sil e' percebe que á lei favorecendo o
ulemii ..... ,, · '· , ... . . , , , . , . . , . ,· , .·..
· desmatamento' de ~0% da â.rca 'é 'prejudicial aos interesses futuros do
Le,io trecho de O Estado de S.'Paulo, do.diu 11 deagosto de Brasil; principalmente na Amnzóniá. · · · · · · · · ·· · " ' ·
1976:, '
.
'

.. , . "WÓifgung Su~er estranhou que Íliio existia, no Brasil,
um órgão federal, de controle de qualidade dos veiculas, a
' 'exemplo que acontece nu Alemanha:
'Fosfato·
!:~:1'

•'

-

'

'

, o prcsidentc,da volkswagen deu outros detalhes sobre a

I

exportuçiio de, veículos pura a Argi:Jia: a transução seria teitu
' ,nu base dÚ troca de carros por fosfato, o que não se concrcti·
zou porque o minério.upresentuva alto teor de acidez, impe·
·dimento Asuuindust'rializuçílo no Brasil, pela inexistência. de
.tecnologia compativel. Foi feita uma consulta à ·Alemanha,
nuína tentutivade ,operação triangular, mas lá .também não
huviu condições de aproveitar o fosfato.:•
Fica, portanto, mais do' que cristalino; do que translúcido,· que a
Volkswagcif brasileira é uma sucursal. nada mais, nada menos do
que. uma longa :manus daVolkswugen alemã. E se percebe .que o ,
Governo brasileiro, hoje, conflita, não com o Governo alemão, mas
com a Volkswagen du Alemanha, percebe-se que o Governo brasilei·
ro, lutando nu defesa •dos nossos interesses, articula c discute não
com a Governo alemão, mas com a Volkswagen da Alemanha!
O Sr. Lázà~o Barboza (MDB - GO) ..:..·Permite V. Ex• um
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. O Sr.ltallvlo Coelho (ARENA- Mn -,:Permite V. Ex•. um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB ....:';\M) ;..;:·Pois'não ~~
bre Senador, com muita honra. .
O S~.lt~iMo Coelho (ARENA ~ Mrl _;_ Estou acompanhan·
do, com toda u atenção, a exposição de V. Ex•, c desejaria fazer. uma
observação, relativamente à parte em que V. Ex• aflrmu.cstar a poli·
tica florestal brasileira \ateando a situação. A meu ver, hã uma políti·
cu .. perfeitumentc ·delineada. Vamos· começar.pclo reflorestamento
discutido; mus .. uma politica delineada, na ·qual,· visando formar·
florestas pura a proteção da natureza c industrialização - renorcsta·
mente com finalidade econômica.- reservam-se, em.cada·projcto,
cm cada área, 10% da flora natural para manter o regimc.. Reservum·
'se as áreas de baixadas protegidas contra a erosüo. pois, uma·politicu definida. Na Amnzônia,,V .. Ex•.acaba ·de·dizé:r, cada projeto
pode trazer o dcsmatamcnto a substituição da noresta.por gramineas
apenas em 50%, os outrosSO% serão conservados c preservados. O
Projeto. RADAM fez ·um levantamento completo du Região Airiazônica, inclusive da flora umazônica, e o IBDF, órgão responsável pela
política ·no restai brasileira, tem todos os elementos. Então,' a·política
florestal brasileira, pelo órgão responsável, é perfeitamente definida
c, evidentemente, sujeita às evoluções nuturais,.porque toda ação,na ~ '· .:
ocupação do vasto solo brasileiro tem que evoluir c .variar conforme
essasua grudaçilo. porém- este i: o ponto que desejo cnfocar...,
definida, certa e atenta, Aproveito ainda esta passagem para consig·
nur mcus.elogios e uma referencia à· atuaçilo brilhante que.desen·
volve o Presidente do:IBDF,,Dr. Paulo Azevedo Bcrutti.

e.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muito
. ,' ·:. _ .,·_ _ _.
O Sr. Lázaro Barboza (M DB -:- GO) - Senador Evandro Cur~
reira, o que í: difícil, no relacionamento do 'Governo com as g'randes
empresas internacionais, ou transnacionais, é exatamente isso, que
elnspussum dispor de Úm podér de negociação tão grande que, mui·
OSR. EVANDRÓ CARREIRA (MDB - AM).:.;_ Muitii
tas vez~s, súperam o dos Governos que as rece9e.
.
'obrigado, nobre Senador Jtalívio Coelho. v. ·Ex• concorda comigo:
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Muito genericamente de qui: há normas, há um· código; mas nüà significa
·. ,
..... ·: ,,,, ·
obrigado, nobre Senador UzaroBarboza, V. Ex• connrma a minha 'que este código ~cju dinniti~o: ·· . ,
tese de que esses superorganismos, criados obedientes à benfazeja lei
O:próprio .IBDF. está sentindo a necessidade da reformulação
da sobrevivônciu do indivtduo, chegaram ao cúmulo dos cúmulos de desse código, de um encontro mais intimo e mais próximo com· as
disputar com o próprio Estudou supremacia dos negócios.
próprias leis que emergem da ecologia. Por exemplo, com relação à
Amazônia constitui crime de lesa-pãtria a devastação, a derrubada
O Sr. RobertoSaturnino (MDB- RJ)- Muito bem!
du metade du área: A Amazônia não pode ser. devastada, nêm nu
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM).- Haja vista metude, nem em um terço, nem em um décimo. Nuo se quer dizer
que esses superorgunismos económicos deixam de ter u sua sede prin- com isso que venha u constituir a Amazôniu num santuário nativo.
cipal onde vivem c residem os seus maiores ucionistas. Hã superorga· Nilo, mus importa o estudo uma perquiriçüo, u titulo de elucidação:
nismos que chegam a ter um orçamento 5, 6, 8 vezes maior do que o O Liberal, em estudos feitos pelu redução, diz, no dia 16 de setembro
do Brasil,jognndo com interesses de toda natureza, sem ter o menor de 1975:
escrúpulo. Nilo tem escrúpulos nenhum, n ponto, Sr. Presidente, do
Sr. Representante da Volkswngen ulemil, no Brasil, dizer no O Esta·
"Os projetas ugropecuãrios que estão se instalando na
do de S. Paulo, do din 11 de agosto:
regiüo, silo apontados como os principais responsáveis pela
"Se nilo desmatãssemos os Estados de Silo Paulo c do
devustuçüo da Oorestu, Com a chegada de gado, a mata vai
Purunú, o Pais não teri'a o desenvolvimento atual. Anrmou o
sendo derrubada e em seu Jugur nasce um cupim, que alguns
Presidente da Volkswagen ·ao mesmo tempo cm argumeniou
técnicos chcg11rum 11 11nrmar que pode ter 11 mesma função
que 11 floresta, No ent11nto,"h vida unimul é praticamente
que o Projeto da Companhia Vale do Rio Cristalino foi aprocliminud11 com 11 substituição d11 florest11 pel11 pastagem."
vudo pelu SUDAM c pelo IBDF."
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-274"Os sais minerais existentes nas folhas, galhos c tron·
cos das árvores silo removidos pela água da chuva c
depositados no solo purà serem outra vez absorvidos pela
árvore, através da raiz. E também as mesmas folhas, ga·
lhos c troncos caem no chilo c no processo de apodreci·
mento silo atacados pelos microorganismos do solo:"
Silo fungos, bactérias, lfqOcns, cogumelos, que fêm,.inclusivainc~tc,
uma função de fixar o nitrogênio da. atmosfera c reabastecer a planta
com amin~ácidos, amônia, numa reciclagem, num cir~ulo fechado.
"0 cientista francês Roger· Arlé chegou a identificar
na floresta amazônica; 500 desses microorganismos."

Quinhentas espécies, .nesse· trabalho ~laborativo da .própria
biomassa, que vai sustentar aquela floresta: E.é .esta floresta que
detém o impacto pluviométrico, esta floresta que evi(a a lixiviaçilo ...·
Há estudos scríssimos feitos no INPA. O seu ilustre Dirctor nos
esclareceu, quando aqui esteve na Comissão de Agricultura, nuni tra·balho de um cientista chamado Schubart, que fez coletas de dados ln
'loco, dividindo um hectare ao meio, metade. foi devastada, metade
,;ontinuou íntegra. Foram colocados no solo aparelhos para incdir.a
1permeabilidadc do solo; c, no fim· de um ano, uquelc que fora
:devastado e nele se plantara o capim coloniãci transformara-se, com
o pisotcio do gado, numa argila compacta c impenetrável; enquanto
·a parte que permanecia ·arborizada continuava com a sua
permeabilidade íntegra c total.
··
·
' ·
lô: preciso, portanto, muito cuidado, c é justamente este senhor
'Wolfgang que, depois de multada a sua lirma, nega a·multa, vem
com artilicios se negando a pagar a multa que o I BDF lhe aplica por
um incêndio que provocou, no total de lO mil km', quase a metade
da superlicic do Estudo de Sergipe,
Sr, Presidente, o meu tempo se esvai, cu encerro o meu discurso
c continuarei na próxima terça-feita. Muito obrigado. (Muito bem.
Pnlmus. O orador é cumprimentado.)
1

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Danton Jobim.

mica do Pais, sem perspectivas de uma recuperação a tempo de mino·
rur atê o pleito os efeitos da innaçilo.
..
..
Eu preferi riu- estou certá de' que todos os meus companheiros
de Partido pensam como cu :.... que essa réalidadc fosse, apenas, uma
ilusão de alguns
imaginosos calculistas. eleitorais.
·
_. ·,.
'

,'

. O Sr, Uzaro Buhoza (MDB- GO)- Muito bem!
. O SR: DANTOMJOBIM (MDB- RJ)- Mas' essa' ajuda ao
MDB nilo dependerá, de nenhum modo, da exploração' demagógica
do custo de vida, como estilo propalando,. c de. temas semelhantes,
Bastará pura nós uma análísdria e honesta da' linha, adotada pelo
Governo, quer no setor polltico;qucr no econômico;
. · .,
Politicamente, nada. se tem feito senilo regredir, ressalvada a
firmeza do Presidente, no que toca ao cumprimento do 'calendário
eleitoral. O principal instrumento de cxceção de que.ó poder
revolucionário se armou há oito nitos':.... que; praticamente, ficou em
repouso dürante o Governo passado-~ gÚilhotinà do Al·5 voltou a
funcionar. Não entendemos ainda, bem por quê; pois Presidente. Gei·
sei tinhu.iniciado a prática de. recorrer à Justiça,:cm todos.os casos
em que houvesse transgressão à Lei de Segurança Nacional; Mas, o
panorama mudou, tambêm nilo sabemos muito bem por qui: Mandatos foram cassados, direitos políticos foram suspensos ..
O Presidente havia hinçàdo a semente da disiensiio política, niro
apenas social; como hoje se faz entender. Formulou; mcsmo;:a teoria
da solidnriedadc das três distcnsõcs: a politica, a social c a econômi·
ca; c o fez com o aplauso de toda n Nação: Mas, •o• grão' não gcr·
minou, porque caiu sobre as• pedras, como .OS da Parábola. Ainda
por cima desabou sobre nós- e quando. digo nós, cu. me.refiro ao
MDB e também AARENA'- a Leida TV e do rádio. Entretanto
sua finalidade, clara como água, foi reduzir as chances da Oposição,
principal interessada na vivacidade do debate eleitoral.· . , ..
. Como admitir,
Presidente, •que. esse, elenco de fatos c ,
· medidas, ui resumidfssimos, venha a favorecer a .imagem do Governo
cm qualquer eleição? Por último, complet~:sc o quadro, .veio a. pala·
vra de ordem da ·arenização dos governos estaduais, Pode-se imaginar política mais infeliz, mais nociva, .mais inoportuna para o
partido majoritário como essa que o identifica, obrigatoriamente, em
cada .Estudo, ·com governos desgastados c impotentes ante a.corrosiio inflácionáda?
·
· ··
O Sr, Lázaro Barboza( MOB- GO)-Muito bem!

Sr.

O SR, DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte
discurso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Jornal do Brasil, de hoje, publica um breve resumo do discurso que hoje vou pronunciar. Explica-se.
O SR. DANTONJOBIM (MDB :._ 'RJ)- Srs. Senad~'res, a ur:
Sou um velho jornalista, como •V. Ex• sabe, c acssa doença
ninguém se cura, Assim, costumo facilitar o trabalho de meus cole· bunizução acelerada do País dtí um predomínio cada vez maior ao
gas fornecendo-lhes notas c roteiros sobre aquilo que pretendo dizer. voto dns ·cidÍidcs médias c grandes, onde· o eleitorado· politizado
Eesta é a explicação de ter hoje aparecido, no Jornal do Brasil, algo cultiva um agudo'scnso crítico. Isso acrcscido·do voto jôvem; cada·.,.
que, de certo modo, resume ou pretende resumir o que terei de dizer vez·mins numeroso c menos conformista, não estaria aconselhando,
~uL
·
'
porventura, o Governo a conceder A ARENA; em' cúdà 'Estado, o
As próximas eleições municipais nilo serão plebiscitárias como mi1ximo da libcrdude paru as cumpanhas eleitorais cm relação aos
· '
as interpreta o Senhor Presidente da República. Em nenhuma parte Governos locais?
. Restu nos arcnistas a esperança da sublcgenda, mas este é o
do mundo, aliás, a atitude do eleitor, cm fnce de um pleito comunal,
se equipara ou se igualiza àquela que ele assume em face de um pleito rcmi:dio umbivulentc; serve tambi:m como antrdoto, quundo usado
de caráter nacional. Nilo podemos negar, entretanto, que o General pelo adversário.
Nilo sou simpático Asublegcnda, considero-a uma excrescência
Ernesto Geiscl resistiu a todas as pressões pura que se afastasse o
roteiro que se traçou,- como, aliAs do seu dever- no rumo da con~ nu nossn lcgisluçi\o eleitoral, um mero expediente nilo muito
sultu às urnas. Mas com esse procedimento assumiu Sua Excelência, ;decoroso que, na realidade, contrnstu com a ulcgadu preocupação,
ineludivelmentc, um sl:rio compromisso com n Na~ilo: o de acatar, que sem~rc manifestaram os governos revolucionários, com a fideli·
como se acatu um veredicto, a voz das urnas, quaisquer que forem as dade partidária, Na verdade, n·sublcgcndu enfraquece os partidos,
conseqUências.
acorrentando consciências!
O que estará escrito, no dia 16 de novembro, na sentença que os
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um
,
Municlpios brasileiros vilo lavrar, isto ninguém sube, exccto que a aparte?
maioria csmugadoru das Prefeituras serd da Aliança Renovadora Nu·
O SR, DANTON JOBIM (M DB- RJ)- Com prazer.
cionul, embora tudo indique bem menor do que aquela que u Arena
obteve cm 1972.
O Sr. Evundro Carreira {MDB - AM) - Nobre Senador
No que respeita ao confronto de votos da Oposição com os do Dunton Jobim, não posso escusar-me ao elogio, quando V, Ex• com
Purtido governamental, ó cedo pura vaticlnios. O que se espera igual· a sua orutõria persuasiva, serena, tranqUila e, sobretudo, profunda·
1ncnte é que o MDB conquiste grandes lireas, porque ninguêm ó cego mente unullticu, com olhos aquilinos, faz uma interprctaçilo do fenô·
pura ver que somos um Partido cm ascensilo cm todo o Brasil. O meno politico do momento, Mas, V, Ex• estú ensinando o "caminho
MDB deverA ser eleitornlmcntc ajudado pclu critica situaçilo cconô· das pedras", nobre Senudor. Peço u V, Ex• que seja cauteloso.

-275O SR, DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Agradeço o aparte que apenas cm carátcr suplementar da iniciativa privada o·Estado ordo nobre Senador Evandro Carreira, mas o que faço talvez se deva ganizará c explorará dirctamcntc a atividade económica. (Parágrafo
ao vicio do velho jornalista, de fazer a anAlise da situaçilo, tilo isenta, I• do art. 170).
· ·
tilo objctiva quanto posslvcl, · ,,.
Assim, nilo é preciso quebrar tanto a cabeça ou torcer os miolos
·Mas, quando todos sentem na carne a innaçilo dos preços, cuja pura fixar ou descrever o "modelo brasileiro". Ele já se acha definido
aspirai vertiginosa desaconselha bons prognósticos, pelo menos até na Constituição, perfilhado pela Revolução de 1964. Aliás, rcccnté~
IS ·de novembro, o povo nilo· se entrega, evidentemente,. a grandes mente, o ConselhO· do Dcsénvolvimcnto Económico aprovou o
elocubraçõcs, Nilo quer saber se a inOaçilo vem de fora ou se é made doc~mento "Açilo para a Empresa .Privada Nacional c a.Economia
ln Brazll•. Ele culpa, o Governo, os' administradores pOblicos, ou a de Mercado", obviamente nas linhas do que manda a Constituiçilo, ·
política económica do Governo.
.Entre· os empresários, hd 'os que nilo admitem intcrfcrência·cs·
,.'E agora, pergunto, Sr. Presidente: scrã que essa atitude é inteira· tutal nu economia, Silo poucos. Silo os liberais puros, 'aqueles que ,de·
incnte ingênua ,c dcsarrazoada? Nilo será, .porventura, ,o Governo ·sejariam, talvez, viver. no clima económico do Século XIX. Hd os que .
quem,, manipula ·ou. ·controla os elementos cm que se funda· a acham que a ação estatal 'deve limitar-se às áreas do pciróleo, das·hi· ·
· estrutura dc."custos.c preços? O fato é que, na formaçilo dos preços drelétricas c do carvão .. E há também os·.quc acham justa c até
internos, a parte destinada ao fisco, bem como as contribuições a necessária a presença do Estado nos sctorcs que demandem grandes
'autarquias c previdência, representa, como todos sabem, para mais recursos e nilo ofereçam compensações no mesmo nfvcl.'
dc.65 por cento' dos preços pagos, conforme estimativas recentes. '
· Uma revista ligada ao mundo empresarial, rcnctindo a situação,
Excetuando-sc a margem de lucros. c da produtividade maior ou comenta a' preocupação que "castiga" a área privada: "Quase /
menor, a inOuência.do empresário é nenhuma na constituição dos ninguém se conforma com as promessas do Governo. Querem que se'
custos. o Governo quem, co.manda os aumentos. que áfctam os ja feita alguma coisa, c jâ"..e; o que se lê em·Comérc(o & Mercados,
custos., E essas observações, cu as acabo de ler na carta publicada, junho, 76.
.. .
·
· · ·
domingo,· no Jomaldo Brasil por um conhecido economista, o Sr.
Não discutimos, no mérito, a exigência. Mas que lavra visivél
Olyntho Machado, que acrescenta:
·
descontentamento nas lideranças do comércio c da indOstria; quem 1:
.
"Além disso, há que reconhecer' que o· processo inna- que pode duvidar? Que existi: uma pressão no sentido de obter-se um
,cionárió, segundo o próprio Ministro da Fazenda, rcnctc c basta do Governo, quanto aos excessos estatizantes, é cvidcnic que
incorpo'ra· as· "pressões de demanda" do sctor de obras existe. Mas que. essa pressão seja encarada cómo naturai,Jcnômeno
'públicas projetas oficiais! Isso sem falar. (uma véz que a inevitável numa socicdàdc organizada à base da economia de mercapressão é monetária), na que vem da Reserva Internacional, do, quem í: que nilo sabe Óu ni!o compreende?
· adq'uirida com emissões ou recursos tomados ao mercado
O Sr.Agcnor Maria (MDB...; RN)...;. Senador Danton Jobim,
interno, jâ que· o custo (em cruzeiros), equivalente a essa
Ex• me permite um aparte?
·
Reserva', é superior, inclusive, ao total do próprio meio
·O Sr• .Virgnlo Távora (ARENA - CE) - V. Ex• dá licença
circulante nacional(35 bilhões x 45bílhõcs, custo de Rcscr:
vas)! E· não, falamos, sequer, nos "deOdts de Caixa", para um aparte?
· decorrentes da execução financeira dos Orçamentos!'~
OSR. DANTON'JOBIM (MDB- RJ)- Um minuto, para

e

c

v:

Dirão, Sr. Presidente, que isso. tudo pouco afetará os resultados
eleitorais, nada tcrd a ver com eles. Sem dúvida, o povo pode não perceber essas •coisas., Mas a. liderança politica entende. E entende o
empresariado, que, normalmente, deveria ser um elemento de equifi.
brio, de ponderação e ~· estabilidade conservadora, pesando no
prato do Governo na balança eleitoral.
·
A verdade é que se vem renctindo, diariamente, naimprcnsa a
inquietação dos industriais,· dos empresários ·.cm geral. Eles se
preocupam com o .abandono ou o adiamento da execução de certas
metas do 11 Plano Nacional de Desenvolvimento. Eles reclamam
contra a tendência cstatizadora, que ameaça o modelo brasileiro de
capitalização industrial;b~seado'na idéia dominante no 11 PND, de
"viabilizar o desenvolvimento da indústria atravês do setor privado c
assegurar il empresa nacional papel importante na estrutura indus!rial moderna c poderosa quesedcscja consolidar no Pafs". .
·O que o Governo prometeu aos cmprcsârios - nilo entramos
no mérito da promessa"- foi que só haverá projetas sob controle de
empresas governamentais se, na prAtica, a iniciativa privada
claramente demonstrar que não pode ou nilo deseja rcalizll·los, por
motivos ligados ao volume dos investimentos, à baixa rentabilidade
dircta dos projetas ou à tecnologia".
E enfatizou-se:

I
I

I

que complete mcuràciocfnio.
.
· ,
1,
.Tudo não passa, afinal, de sintomas da érisc estrutural. de nossa
econ'omia, abalada por fatores com que os.plancjadorcs· cufóricos'do
milagre brasileiro não souberam .ou nilo1puderam prever. Pareceu·
lhes que o Pafs poderia crescer ou inchar de fora para dentro, através
de injeÇões maciças de exportaçõcs;cstimuladas artificiosamente,' :;
com recursos cruelmente arrancados não apenas ao couro; mas à pêle. do contribuinte brasileiro, que' é o· campeão do mundo cm
suportar a esfola do fisco. .
,
.

' I

O Sr. Lázaro Barboza(MDB-GO)"-V, Ex• tem razão.
,

. I. .

,. .

,
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O SR. DANTON JOBIM (MDB -. RJ) - Eu queria agora
conceder a palavra ao meu eminente colcga'do Rio Grande do Nor·.
te, que me solicitouo aparte. ·
· ·
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) '""- Considcran<~o nosso
colega como anteriormente inscrito, aguardo minha vez.

O Sr. Agenor Maria (MDB :.:...' RN) - O problema é muito.
complexo, porque a indústria primãria depende, exclusivamente, da
indústria munufaturcira. A indOstria manufaturcira,, por sua vez,
depende do comercialização daquelas manufaturas; pois 70% do po·
vo brasileiro nilo tem poder aquisitivo, a nno 'ser atravês do credid;,
rio, que ê a:tcrminado, equacionado através do Estado. O Estado
compreende,
no momento, a grande dificuldade que a NaçilÔ
"Mesmo que tenha .de assumir o comando. de certos
atravessa. O Estado sente que hA necessidade premente de contei a
projc~os, procurarão normalmente ns empresas do Governo
associar-se ao sctor privado utilizador do insumo a produzir inOnçilo, O Estado, reconhecendo tudo isso, vê que nilo 1: posslvcl
c, sempre que possfvcl, cm oportuitídadc futura, passar a dur a liberalidade que a indústria de mnntifatura precisa e luta por
ela atravês de um crcdillrio indisplinado, Acredito que o Governo,
iniciativa às milos dos empresários". (11 PND)
nus Oltimas providências que tomou, no sctor económico, atravl:s de
No fundo, o Governo nada mais faz, com tal declaração de in· . privar a demanda dessas' manufaturas,. por intcrml:dio desse
tençõcs, que repetir u Constituição Federal nos artigos 163 c 170, cm crediário, venha sofrendo da parte dessas empresas as maiores
que se limitu u Intervenção do Estado na economia c se define o criticas, as muiorcs pressões. De .forma. que entendo. ser necessário
pupel primordial da cmrresa nas atlvidadcs económicas. Ali se diz que, realmente, o Governo Intervenha, porque só a mtcrvcnção do

.. I
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ir contendo aos poucos essa innaçuo. Na hora em que o Governo
procura conter a innuçilo, utruvés de medidas no campo econômico,
o nosso empresário nilo fica satisfeitõ com o Governo: ·o, nosso
cmpresdrio critica c pressiona o Governo. De forma que temos, de
um ludo, uempresa que preciso vender n sua mnnufntura, mas temos
de outro ludo o.Governo que preciso conter a innaçuo. As· altimas
medidas tomadas pelo Goyerno Federal, no ·campo econ6mipo,
demonstram que o Governo quer conter essa innaçilo. Mos o Go·
vemo nilo pode satisfazer o interesse. da indastrin de manufuturas se·
nuo tomundo atitudes que silo, ao mesmo tempo, impopulares e con·
trllrius ao interesse daquela indastrin. Reconhecendo a dificuldade
do Governo, como homem da Oposiçuo, mos falando cm mim muito
mais alto o interesse de servir 11 minha Pátria, cu reconheço que o Go·
vemo precisa se voltar pura o interesse do País c nilo no interesse das
empresas. Tudo tem um limite. O empenho em preservar o interesse
da indastriu vai até: ao ponto em que prejudico o interesse do País e
do povo. Precisamos compreender que a hora que estamos vivendo,
·neste País, representu hora de sacrilicio pura todos,. e o sncrilicio tem
de ser de cima pura baixo. E só será possfvel alcançar dias melhores
se todos participarem. desse sacrilicio. O que nu o sentido é meia·
dúzia se locuplotundo do suor das multidões nacionais, dos assalaria·
dos, que u cu da dia sofrem, nu próprio carne, o peso da innaçào, sob
penu de se tomar essas atitudes para us quais o Governo está-se vol·
tundo. Aproveito a oportunidade do aparte para me congratular
com V.. Ex•, nu tese que ora sustenta da tribuna. E, ao mesmo tem·
po, ucreditar. que o Governo irá pra o sacrificio,fuzendo com que to•
dus us medidas necessúrias, no ·campo económico, sejam· tomadas
pura preservar, pelo menos n longo prazo, as condições realmente de
encontrurmos um· Pais onde todos possam viver com dignidade. Mas
>ó poderemos alcançar estes caminhos que tanto buscamos se, em
realidade, oGoverno tomar medidas sérias, Eestas medidos sérias IO·
cum muito muis de perto o setor empresarial, o setor da elite capi·
tu lista, porque o povo, na acepçilo da palavra, o povo jâ pagou muito caro o seu tributo. i': necessário, portanto, que as elites capitalistas
do Pais, que us empresas reconheçam u diliculdade que ora o País
atravessa e col:tborcm com o Governo: ganhem um pouco menos. O
q uc se vê no Pais i: u indústria automobilística, u indústria de
oletrodomi:stico, que subiu mais de I00% nestes últimos dezesseis meses, curreundo lucros extraordinários em detrimento da Pátria e da
própria comunidude. Muito obrigudo a V. Ex•
O SR. f)ANTON JOOIM (MDB:'- RJ)- Aceito os conside·
rações de V. Ex• como umu contribuição ao '""" Jiscurso, embora
este nuo discuta u intervençilo na economia, mus u questilo da estuti·
zação. Participo, evidentemente, do ponto de vista de V. Ex• quando
diz que todos precisamos fazer sacrilicios oura sair de uma situação
como estu. Temo, apenas, que esses sacrilicios cresçam em propor·
ção geométrica relativamente uo povo e nilo em relaçilo àqueles cm
eujus milos se vêm concentrando até agora, de muneiru verdadei·
rumente gritante, os frutos do trabalho brasileiro.
Ouço agora o eminente Lfder da Maioria que, hll algum tempo,
pediu um aparte,
O Sr. VIrgUlo Távora (ARENA- CE) -As primeiros palavras
que vamos proferir, eminente Senador, suo de agradecimento pelo
discurso de V. Ex•; nilo pelo mérito, do qual discordamos comple·
tumentc, mas por ser a prova provada do ditado: :•três cabeças, tri:s
smtenças diferentes". Como estamos vendo aqui, V, Ex• em lendo
.:rónicus, urtigas, comentários, óbvio que com eles está de acordo se
cxpressumente nilo declara contcst:1çilo uos mesmos e defende um
ponto de vista. Pois bem, temos o Vice·lfder de V. Ex• que esposa
teses completamente opostas, o eminente Senador Roberto Satur·
nino. E, agora, o que o ilustre representante do Rio Grande do Norte
fez foi elogiar, justamente, o Governo, por medidas que podem ser
impopulurL'S, podem ser untip!1ticus- e uqui quando us enunciamos
demos esses qualificativos, mus medidas absolutamente necessárias.
Não há crise de modelo, há os problemas inerentes u um Pufs que se

desenvolve,- digam ou nilo us.cassandras amém às nossas pula·
vrus,- de uma maneira surpreendente. O que nós vimos nas.folhas
dos principais jornais, em artigos da. responsabilidade de; econo·
. mistas os mais renomados e que nilo formavam na ·equipe
governamental, foi que este ano o ·crescimento do Brasil, pruti·
cumente, chegaria a zero. Era o chamado crescimento zero. E o que
nós vimos no primeiro trimestre? O crescimento do sctor secundário
atingir 12,8% e o Governo ter que frear, c com todas us medidas de
freio, quando chega no fimdo primeiro semestre, nu metade do ano;
este crescimento ainda est6, no setor secundário, cm '12% e, no geral
du economia, em 9%; Então, Senador, ·nilo' está havendo, como diz
V. Ex•, crise de· modelo: há os: problemas· naturais; do' desenvolvimentó dentro de uma conjuntura que;é'hostil; Demos·estes três
exemplos para significar qúe o Governo nilo.segue, nem os extremos
de alguns dos conceitos emitidos por V. Ex•,' nem; tumbi:m,'chegu
uqueles outros perfilhados pelo nobre Vicc·llder do seu Partido. Fica
no meio termo,' fica naquilo "em 'que o PND estatui 'como'sua .doutrina básica-:- e, no. caso especifico, reforçada·esta·detcrlllinuçilo
reafirmada por documentos, 'aliás, citados há·pouco, por V. Ex•.a Açiio paru u Empresa Privada Nucionahecêm·vinda à lume: Era
•só isto.
O Si!. llAN'fONJOBIM (MDB- RJ) -Agradeç~ itV,.Ex• u
sua intcrvençiio, que foi bastante oportuna, primeiro porque me per·
mite esclarecer que, em relação a esses problemas brasileiros, ·os
Senadores· do MDB têm ampla· liberdade. pura discutir!" e para
discordar i:ntrc si: Evidentemente, obedecemos as teses .gerais do
·nosso Purtido, que são as p,ogrumáticus., Elas aqui estilo, neste
folheto, Às vezes, nlio é: possível, evidentemente; descer a detalhes,
cm relação u deterniinada posição doutrinária. ,Más,. leio aqui, à
púgina 26, nu'introduçlio ao diagnóstico da nossa situação- é nisso
. que me inspiro, em boa parte, neste meu discurso_;, que o MDB se rc·
cusa, de modo igual, abro asp:is "tonto ils injarias à uçilo do Estudo c:
i1s caricatas investidas sób epitcto de estatização, quanto à temeri·
da de de fazer destu ução um elemento exclusivo· e avassalador da
utividadc econômicu," (fecho as aspas) ·
Evidentemente, nem eu nem o Senador Roberto Suturnino
discordumos desse dispositivo. Acredito. que o Senador Roberto
Suturnino, como' eu, receie n superconcentruçilo do poder·econô·
mico, esteja ela nu milo de particulares, esteja ela nu mão· do Go·
vcrno, porque, então, neste caso, será a neguçilo da democracia do
tipo ocidental .que nós defendemos. A concentração do poder
cconômieo no poder público é a certeza du ditadura.

o Sr. Rubortu Suturnino {MDB ..c;RJ)- Permite V,

Ex• un'..

upmtc'!

.

O SR. IHNTON .IOBIM (MDB- RJ)- Concedo o aparte
ao nobre colega de bancada com grande prazer,
O Sr•. Jiohcrto Suturnino (MDB - RJ) -Tendo sido citado,
nominalmente, sinto-me tum bem obrigado u prestar, alguns csclare·
cimentos. V, Ex• júsc udiuntou ao que cu iu dizer; podem existir pe·
qaenas divergências entre nós, digamos assim, nu uvuliuçilo do que
seria possível à iniciativa privada brasileira exeeutarou nilo, mus,no
gerul,,na tese, umbos estamos de acordo em que o Estudo deve cntrur
uonde a iniciativa privada nacional nilo for capaz de levar a bom
termo o projeto.
,() Sr. Vlrgilio Túvoru (ARENA- CE)- Isso nno i: utitudc só
do V. Ex•s, é tumbi:m do Governo.:·

() Sr. llohcrto Suturnlno (MDB '- RJ) -Quando V, Ex• foi
interrompido pelos apartes, V, Ex• estuvu se referindo ao absurdo
d11s projcçiles do 11 PND, quanto As nossas possibilidndes de expor·
taçilo, Estou inteiramente de ucordo com V. Ex•: essas projeçiles
l'orum completamente irreulfsticus de se pensur que poderrumos cres·
ccr 11s nossas exportações por um longo perCodo com umu taxa de
20% uo uno. O rcsultudo é que cudu,vez muis a Nuçilo brusilciru est(l
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do nosso povo, como salientou o Senador Agcnor Maria, estA cada
vez. mais sucrir.cado. Em represália a ésse excesso de subsídios. a que
fomos obrigados. pelo modelo económico adotado·, despontam rcações protccionistas que. deviam ser esperadas cm outros pulseS: Ao
mesmo tempo cm·quc. aqui dentro começam a se realizar operações
legitimas,. operações. que a opinião pública já cognominou de
"opcraçilo -branco, total", ou. ~~opcràçilo ·orno total'\; pela .qual se
exportam :.caixas. vazias,, supcrfaturudas,. c se, compram . divisas. no
climbio negro; a . empresa se paga a si mesma,' .exporíandóparn uma
empresa fantasma no Panamá;'ná Libéria;'ciu sei IA' onde, ·e recebe os
incentivos da 'exportação.• Quci' dizer; é' uma 'operação upcna·s des·
ti nada a ganhar os incentivos da exportaçilo: Se V. &•· ou qualquer
outro Senador do Governo me pedir provas· disso, vou dizer que não
tenho, como. ninguém. tem; não' estou afirmando que issci:~ja ver·
dudeiro, est'óu afirmando 'que essas práticas estilo sendo apontadas
por empresários nacionais como estando .se verificando na· atúali·
dÚde. E eu acho que, .muito provavelmente, estarilo se verificando,
dada ·u dificuldade de o Governo controlar essas operações: No'
essencial do discurso de V. Ex• nós estamos de pleno acordo; e acho
muito'bom razc~.cs5c registro. ''

.. O Sr.-Virgíli~Távora (ARENA -CE)';_ Vê V. Ex• como está
servindo o seu discurso• pura algo dentro. do seu Partido. Os dois
extremos .• ; . · ' ·
·
·
·
. O'SR.'DANTON'JOBIM';_; (MDB- RJ)- Nós debatemos
muito, 'dentro do nosso Partido.
· ·
·

. Tudo isso só prova que precisamos restaurar o sistema democrático representativo em sun plenitude, evitando decisões de gabinetes,
tomadas em segredo c apresentadas como irrecorrlveis.,, "., ,., ,. , .,,,,,
·(O sr: Presidente fuzsonr a'cnmpainha.) · ' '
' Vou terminar; Sr~· Presidente, c vou 'dizer claramentê, pá ia ciú'c
nilo pairem dúvidas, qui: sou'fruncami:ntc favorável a que se rcsc.Vê
o· mais am'plo espaço ao'livre'jogo'da iniciativa·privada,·para que se
·construa ou se reconstrua ademocracia; nesti: Pars: ,-, . '' ''· "' :' . ,.· .. '.'
. A nossa espcrimça...:.. a esperança di>' MDB;'podi::ria''dizer eu·.:...
é: que o mínimo de liberalização de economia, qúe é base fisicn'dás
democracias dó tipo ocidental;..::; o único modelo' ciue iioi interessa'""-.
nüo·seja inteiramente sufocada pela desenvoltura,; cada. vez. maior;
dos burotecnocrutas. Ist'o ·interessa 'p'rofundÚmentc 'ao' MDB, 'iiüjá
gra~de bandeirá é, precisamente, á restauração plena da democráciá;
aquela plenitude democrática:· com que um dia nos 'aê'cnaram: c que
atéhojeéletrumorta; ·· · ''·' ''·
''· · · ·
·
• Neste fim desemana, Sr. Presidente; li num ensaio de Raymond
Aron, uma passagem que julgo oportuno repetir::·

a

.. . "Os processos demociúÚcos se acham tàl~cz mai;a~ca·
çados por um. perigo 'sútil, imposslvel: 'de discernir.. pela
comparacllo. apenas, entre démocracias eStáveis e incstávcis:·.
a reduçiio progressiva do papel representado pela livre empre·
. su nos mecanismo's dá economia" .•. "Nilo é menos.ccrio.
que, ·u longo prazo, uma gestilo inteiramente. burocrática da
economia poderia' .tciinur apurentemcnte anacrônicas a
.competição entre os pàrtidos'e a luta das idéia~':"'. '. . ,.. ·.

'n

. O Sr. VirgOio T'vora (ARENA - CE} - Os dois extremos do
seu Partido já'esÍão se entcndendo,,e nós ainda-vamos bater palmas
aqui; no dia . cm que virmos o, Senador Roberto Suturnino cantar
loas à iniciutivá privâda 'c virmos V, Ex• defender .o ·estatismo til o
bem cantado por S. Ex•
· ·
O SR.-PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto} -Comunico ao no·
bre orador que seu tempo está excedido cm lO minutos.

JOJIIM

. O SR. DANTON
(MDB-- RJ}- Vou te;minar em
utençüo à advertência do Sr. Presidente, mas não quero' dcixur.de di·
zer que em vão . temos insistido no diagnóstico de uma crise,
renlmcnte de grandes· proporções, que ·está sendo subestimada,
entretanto, pela Lidcrunçu do Partido do Governo c também que te•
nho-insistido, nüo somente eu, como o Senador Roberto Saturnino e
outros, paru que, neste Pais, se despertasse para a realidade c se
chegasse a um umplo e .generoso movimento de concórdia, de
conciliação nacional,ante a ''gravidade da· horu,.sem, entretanto,
incorrer em fisiológicos adesismos, sem traição à nossa bandeira,
sem a confusão dos Partidos. Poderíamos, perfciiamente, acertarnos em torno de um piôgramu mínimo,' necessário pura sairmos dessa sitiíaçiio da qual só sairemos co·m enormes sacrifícios e, como di·
zcm as· marinheirOs, com grUndcs avarias n'o cusco c não somente nuS

ohras mortús. , ·
· · · ·
·
··
·O que se está vendo, .no Brasil, é que se criou uma casta de
tecnocratus que se julga senhora da verdade e ·quer impor o ~eu
ponto de vista ao próprio Governo, E quase sempre o consegue,
porque, nilo tendo o Governo uma orientação de nuturezri estrita e
caracteristicamente politica,. ele é: levado, muitas vezes, a entregar
determinudos sctores a determinadas equipes e grupos, que acabam
apresentando um prato feito a quem deveriu deter o poder politico
arbitrule decisório.
Evidentemente, se o Congresso Nacional tivesse ma1or.lurgueza
no uso de atribuições, maiores garantias quanto à sua independên·
cia, condicionamentos menores em relação à possibilidade de sua
colaboração nu obrueconômica do Governo, evidentemente que isso
nilo ucontecerin. Haveria amplo debute nus duas Casa e, nesse deba·
te, se renetirinm ns pressões legitimas lá de fora, o que 1: muito
importante, porque isso existe em todas as democracins; chcgnrlu·
mos, entilo, n uma solução razoável, ou em certos casos, menos má,
porque seria o fruto do confronto das idéias c interesses ou n média
do consenso du Naçi\o,

· Com estas .pulàvrus; ·Sr., Presidente, que silo uma definição,
encerro aqui o meu modesto pronunciamento. (Muito bem! Palmas:} ·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto);_ Concédà a'pulavra,
para uma breve comunicaçiio, no nobre Senador Suldanhn Dcrzi.
O SR. SALDANHA DERZI (ARENA ...:.. MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão,do orador.}- Sr•. Prcsidcntc,Srs. Se-·
nadores: .
. ..
..
·. .
.. ·
,, · . . ,
Um dos setores de, maior progresso .do Governo .Revolucionário, indiscutivelmente, é o das telecomunicações. Antcsde.1964
não tínhamos, possibilidade. dc,.nos· comunicar com nenhum dos
Estudos, nenhuma das suas 'capitais, - mesmo. do. Rio.'de Janeiro
para Nitcrói tínhamos uma demora de seis horas para falar pelo iri·
terurbuno,- e; hoje, encontram-se todas·as capitais interligadas p_or. ';
microonda ou tropodifusilo. Realmente é uma obra cxiraordinâria,
que nos coloca numa -posiçi!o .de, destaqlle.'dentrc ·os 'países do
mundo, no momento em que está à testa do Ministério das Comunicações estc.brasileiro.cxtraordinâiio -·homem dotado de alto espí·
rito público, homem simples, com humildade--até, mas 'uma energia
implacável no cumprimento dos seus deveres, - imprimindo· um
desenvolvimento também. extraordinário. no sctor das . telecomuni·
.cações cm todo o Pais, sobretudo naqueles Estados. qu~· eram ·êxtre·
mamentc carentes no sistema detclccomunicaçõcs.
'. ·
Encontra-se desde ontem, dia ·12, no Estado do Mato Grosso; o
Ministro Euclides Quandt de Oliveira, para fazer vãrias. inaugurações naquele Estado, e cu assisti, no mês de julho,' à inuuguraçdo
do sistema DOO ·na Cidade de Maracaju c às instalações da
TELEMAT naquela cidade, logo depois no Municlpío de. Dourados.
Encontra-se nu capital do meu Estado o Ministro Euclides Quandt
de Oliveira repito, que inaugurou ontem o sistema de telefonia· in·
.tcrurbann pura Rondonópolis, Poconó. c Câceres,. inaugurando na
minha Cupitai, na cidade de Cuiabá,' sistema· DOO -discagem
diretu operacional - num programa que, possivelmente, até março
do uno próximo, já nos ligará pelo DDD. Para o Sul do Estado· de
Mato Grosso também se dirige S. Ex• o Sr. Ministro das Comunicações, para fazer as inaugurações das instalações da Cia. Telefónica
Muto-grossense - TELEMAT - ous cidades de Rio Brilhante,
Fâtima do Sul c ltaporn, Realmente 1: uma obra extraordinária que
está complementando no Estado de Mato Grosso a Cia. Telefónica
Muto-grossense- TELEMATi·

o

I
I

Ii
. I
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.
TELEMAT, Sr. Guido Antônio' Barbosa· Frcgapani, o programa de
lnauguraçüo.oiícialda
2• etapa d~ ...
DDD.
.,
'
•'•.
telccomunicaçilo do Estado de Mato Grosso. Realmente é um pro·
grama audacioso, moderno, que irá dotar, dentro de um ano no
•COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES!
máximo, todos .. os municlpios .de Mato Grosso· de ligação. inte·
Altcvir Leal - José Esteves -José Sarney - Fausto Castelo·
rurbana, c grande parte deles pelo sistema DDD. . .
. .
Branco..:.. Pctrônio Portclla- Dinaitc'Mariz _:Jcssé ·Frcirc·Acquipc da TELEMAT, do Dr. Frcgapani, é formad~_por Marcos Freire- Gilvan Rocha -.Dirceu Cardoso -'•João Calmon·
jovens capazes, que estilo fàzcndo uma programação para. oano ...:.. Frnnco''Montoro·-'. Orcstcs.Qúércia-" .Benedito :fcrrcira..:..
2000. Lamcntavclmcrlle, nilo me foi posslvcl cstar'cm Cuiabá ncom· SaldanhnDcrii..:.. Accioly Filho -''Evclásio Vieira -''Otair Bcckcr. '
· ; ,: ';"',;;;~'!.~', ·.·•·:, ,. :.,:,':1 ·
··.•::(i\.'i:-i;;-;~····,t·:
',':•'!"'•!•c'i~l,;J'.•.
panharido Ex• o'. sr: .Ministro das Comunicações, por,ter .com·
· O ·sa. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)~ Sobre ,n mesa, .co,
promissos meus 'na· funçno· da· Vicc·Lidcrançac ter, ontem, au·
munic!ÍçiiÓ.quc scrãlida pelo sr: I~·Sccictário. . . . , . ·..
, ..·
diências marcadas coin S. Ex•., o ·Sr. Ministro, da FazcQda,. o
.
.
.
t:
lida
c
dcfcrid~
a
~c~uintc;
,
·
Presidcntc.do Banco' do Brasil e o Sr. Ministro da Agricultura. Mas
,,
daqui de Brasllia, desta Casa do Congresso, transmito a· S. Exo' âs Oliciàn• 123/76
minhás congratulações e o ·agradecimento, .cm nome de. Mato
·: BrÚsllia,' 13 de agosto de 1976.
Grosso, por essa extraordinária obra•quc o Sr. Ministro Euclidc~ ASU:ti;EXcclêÍlCia
... · ' · ·
" ··"··.I •
Quandt de Oliveira está levando avante naquele Estado.
, ...
ScnhoZ..SCnadol- JoSê dc:.MaSalhiics Piiitó;
-.:.:·-~- ·
Fui um dos defensores da idéia de criaçilo da TELEBRÁS, nesta DD: Presidente do Senado Federal. ·· ·
Casa, nas Comissões e no Plenário. E, quando no primeiro ciclo de
Senhor Presidente:
estudos da ADESG o meu grupo apresentou um estudo sobre o mo·
nopólici' das telecomunicações no Brasil- c telecomunicação é scgu·
Tenho a honra de i~dicar a Vossa Excelência o Senhor' Depu·
rança ·nacional- nós nos·scntimos·satisfcitos,-poucos·mescs depois, tado. Ouso Coimbra para integrar, em substituição a~·· Senhor Depu,
em receber amensagem do Senhor Presidente da República criando tudo Ary Kffuri, n Comissão Mista.incumbida de estudo. c parecer so·
a TELEBRÁS c logo após; 'naturalmente, as suas subsidiárias nos bre as Propostas de Emendn à Constituição n~s 23 c 25, dc.1976,:quc
Estados, e em Mato Grosso, a Companhia de Telecomunicações do "acrescenta dispositivo ao Titulo V- Disposições Gcraisc Transi·
Estado de Mato Grosso :..C TELEMAT- que está prestando um. tórias, 'da Constituição Federal" c ;,alté::rà a:·rcdação 'do artigo :103;
grande serviço àquele Estado. S. Ex•, extraordinário, capaz, homem da Constituição Fcderal",.respcctivainéríti:.' · .·. ·.
· . . .•..•..
dinâmico, ideal, com csplrito público, que é'o Sr. Ministro. Euclides
.. Aproveito para renovar os protestos< de' estima· C, elevado
Quandt de Oliveira, cstâ prestando uma das grandes obras à Rcvolu· apreço.-:- J054! Bonlriclo, L!der•da ARENA.·
·
·~ ·
ção, que realmente irâ dar um desenvolvimento sem precedentes à
O SR; PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estã encerrado: o
nossa Pâtri.a.
· • · .
·· ·
·· ·
Minhas congratulações ao povo mato-grossense por esses pcilodo destinado ao Expediente.
Passa-se
à
.
.
·
melhoramentos que está recebendo por parte do Ministério das Co·
..
'
.
municaçõcs, ·E a S. Ex• o Sr. Ministro, cm nome do povo de Mato
ORDEM
DIA .
Grosso, agradecemos as obras que lá estilo sendo inauguradas; c cs·
peramos que se concedam os recursos ncccssârios para que real·
Item 1:
mente a TELEMAT· desbrave, no sctor de telecomunicações, todos'
. :· ' . . . ' ·..
.,
...
.
os municlpios do Estado de Mato Grosso. Muito grato a V. Ex•
.
Votação, cm. turno· único,.do Requerimento n~ 336,, de
(Muito bem!)
·
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a
. transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem 'do Dia
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SAL·
baixada pelo Ministro Chefe doEMFA, Ocricral·dc:Exército
DANHA DERZI, EM SEU DISCURSO:
.
.Antonio Jorge Corrêa, alusiva. às comemoraÇões'. do 309
MINISTRO DAS COMUNICAÇ0ES
anivmário do Estado: Maior das Forças ,o\rmadas,
QUANDT DE OLIVEIRA
Em votação o requerimento •.
INAUGURA OBRAS EM MATO GROSSO
Os Srs.. Senadores· que o· aprowim qu~irarn, permanecer scn·
Rondonópolis!
tados. (Pausa.)
·
Aprovado.
Dois mil' terminais c centro-interurbano manual com circuito DOO
Será feita a transcrição solicitada.
(DOO~ discagemdireta pelo operador), "
'

-

s:.

'

.

'd

'

M

DO

'

Cliccres:
Inauguração de 500 terminais,
Poconê:
400 terminais.

CulubiÍ:
Ampliução de terminais dc4 mil para 4,500 (DDD)
llapuril:
300 terminais

Fútlmn do Sul:
500 terminais

Riu Brilhante:
200 terminais

''

_..

E A SEGUINTE A ORDEM DO DIA, CUJÂ TRANS·
CRIÇÃO E SOLICITADA:
.

JoV ANIVERSÁRIO DO EMFA
Ordem do Ola
·
.
Com o propósito de facultar à Presidência da República O/·
asscssoramcnto de um órgilo que se incumbisse, prccipuamcntc, da
alta estratégia militar c dos estudos dos problemas comuns 'às Forças!
Singulares, foi criado, hA trinta anos atrAs, o Estado-Maior Geral,
embrião do que viria a se constituir, mais tarde, o Estado-Maior das
~"orças Armadas,
~. ·
Em sua estruturação, o Decreto-Lei n• 9.520, de julho de 1946,
estabelecia cm seu artigo I~. que o referido Orgilo tinha por objctivo
"preparar as 'decisões relativas à organização c emprego cm conjunto
das Forças c dos planos correspondentes", competindo-lhe; ainda,
"colaborar no preparo da mobilização total da Naçilo para a
Guerra",

- 2·79..,, , A insÍituiçilo de. um organismo militar com tais finalidades
.Os. Srs. Senadores. que. o ·aprovam ,q'uciram .,permanecer'
na Alta Administraçilo,Nacionál,.qÚando;,alnda bem i nftidos. os. sentados. (Pausa.).
'
.. :.: 1 ·.. , "·:; ;.···•.,·.
ensinamentos c a experiência vivida nos.dlfcrcntes.Tcatros de Opera·
Aprovado.,
. .
.., .. , ., .. , •. ·,
ções cm. quc'estivcram.duramcntccmpcnhadas as:Forças Armadas,
A Presidência fará cumprir a dclibcraçilo do Plenário. ·· ·' '' . "
'• -.:•·.:'· -•.,:
>:·i: .. ::~,~",,· •.·., ..... :·;··. .c,.~;.',,~;(,' ...~ ..! •. ~·';!.(,-,•,~ ..·
na Segunda Grande Guerra, era nllo.só .uma conseqUência dircta das
.::,
O
SR
•.
PRESIDENTE
(Magalhães Pinto) -Item 3•.·, . ':•. "o:>:.:.:.:·:; .
novas.concépçiles doutrinArias, relativas, sobretudo, ao,cmprcgo: das
referidas ,Forças;::coino',.tàmb~m; ,:a,:êómprovaçllo:.de ,que .·se; fazia
:ois~us~ilo; .~.ri scgu~do turno, ,,do Projeto d(J:~i''ilo~
mister dotar. o Pafs :de, uma,nova. estrutura· dc·Segurança, capaz. de' ··. ': Senado ·n• ·135, 'de'J975, do' Senhor Scnador:·Nclson. Car· ·
proporcionar; ao',Présidcntc :da :Rep6blica,: aÍicquada:asscssoria nos·
- · néiro, qúe riíodifica'c'acrcsccntn dispositivo óá Consolidaçllo'·
;·_daS'Leis 'dOTr&bâJh(),'tclido .~'.~ ·.. '::·· ... :-~ '_• 1 ;·-;~a: ..'!-_.<· /'':':
assuntosrclacicinados'coniocampomilitar•. ' •. ,,:;.,:,.' ' <;i, ' .
.·..;:·Ai.dcsccritralizili:ilo' .tilo: ansiosamcnté! procurad~,: com vistas à ' ·
" 'PARECER; sób n•''370,'dcl976/da Corilissiioi'' · '' ;·:.-. '·
obtenção de maior proficiência no trato dos problemas de Segurança
·· ., · "'1 c..:.:de'Rédaçilii;ofcrccendóárcdàçãodóvencido;"
'· ""
1
1
1,'
r"
c, adcmais,:a•liboraçilo.dos Or1ilos da Praidí!acia.da Rep6blica.dos' .''•~··'- ''r • ' I 1 ! 1,,1\ • ~ 1;. ,>.';i 1 ~> l,,o,' /, ~ ~
.:• ..... Em discussão o projeto, cm segundo turno; .. ·:·.· , .,.,,, .,,. :· . .,,,.,. ,
encargos relativos ao.cstudo e.plancjamento dos problemas comuns
. Se nenhum dos Srs. Scnàdorcs,quiser fazcr,uso da·palavra,:vou . .
·às Forças• Singular~, .foram, ,desde .logo,: os :objctivos. perseguidos
encerrar. discussão. (Pausa.) ,.:.· ·
. .. .
,. ,,,,, :... · .....
p~~~ ESta~~;J\!~i~~(jêral; pará .cuja ~onqui~ta, tlin!o.~~ ·~m.p~nharam · .:Encerrada.. ,.
,.:
.,.
....
.
.
c.·~.,::·
,.
1r
os.
que· tiVeram :·a responsabilidade •de .onentar . os ·seus: primeiros
', , ., • ,i\ , • ...•r
....
Sobre
a
mesa,
requerimento
que
scrâ
lido
pelo
Sr.J•-Secrctârio.;:
passos· e. de orgamzA·Io, •cm. apropnada consonAnc1a com a sua
'.: ..::.c:.·,.,.·... -· eudo.O.scguintc:
.. ~ ....:... ,.. J .. ,_,; _ .,.-1.. _,_, 1 :.... : '.· ·...:
.ciCYâdB·d~StiÓitÇ_iO~·-v~ ;_',~-~-. :.:~ . _; '·. ·: . _:_·. ·._: . /:· . . :· :·_-~-',_;·::. :~- . . :.::.
__ -,·::._ . :-·· ;·-._ ·:··
N• '360,' DE 1976.: .... ·•
·. :As, riioditicaÇács:hiirod.uzÍd~s •. qÜandÔ:da :lransformaÇí!o. do. ·" " . ' : REQUERIMENTO
,
"1:: • .:
>:~.
~- Ji fi:; :': ),', , ,'~: c':;, ;•,
EStado-Máior
Gcràl
'cin'·EStado-Maior
das
ForçasArmadas,.sc
bem·
., , '"'" ..... ·
.. , • , . L· ,.)
, - • • .'• · r.·' .
_ - .. . •·'
• ·
',
,
Nos termos do art. 315 do. Regimento Interno, requeiro que o
tc~ham .·mantido·.. () •escalonamento. c as· caractcrlstJcas' organiza·
cióna1s do primciro, •. cm: contrapaitida, 'trouxeram novas -c não .'me-' Projeto de Lei do:Scnado,ri~ 'l35;,dc 1975; que modifica cllcrcsccnta,
nosiimporlantc.:Stribuiçi5cs; c que. constituem, :ainda,bojc,. o. amplo dispositivos ria CorisoiidàÇilo'~as .Leis do Trabalho, seja' submetido a.
qUadro sobre oqual.o EMFA'rcaliia sua nobre e relevante missilo .. · YO~Os.'·: . .:·:<· . ·~---r·,.·_;_:_:·,~,···.:.::.:::~.~·.·,:> ....·~~·· ·.. -: ..:i:·.';!::::;-, . . ·,.:. :.:_;,.;
·,
Sala dasScssl!cs,,cm 13.dc.agostodcl976.- RuySantos.
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. . , . Sc·,pudésscmos sintetizar, numa .anica. ccxpressilo, o quc,foi o
O SR.•PRESJD~NTE (Magalhães Pinto)- Dc·acoid~ com o .
trabalho ,:realizado. pelo EMFÁ,, ncsscsArinta .'ánôs' 'dc.. existencia, requerido', passa-seà votação do projeto,. · "
•· ... , ' ·
·" ·
.. :Emvotaçilo.•·''·"
'·'" •.:·• · .,,,,,.
.....
.......
dir!amos.scm medo de errar, 'ilc quco mcsino soube cori~uistar: cm
., Os : Srs.: Senadores:· que ··o · aprovam queiram·. permanecer
razão .·do páirióticÓ .trabáiho que. cmprccndcrain iiàdos ..os qÜc .ti·
veram a feliz oportunidade de scrvi;lo, o seu lugar nâ história pâtria.
sentados, (Pausa.)' ·
·· "
..: Rejeitado, : ., · ·
•....
....Úolução inovadora, genuinamente brasileira, pará .a criação de
·A matéria vai ao arquivo," ·
um ..órgão com· as.pcéuliaridadcs.do EMFA, dedicado, noíadamcntc,
:-···..
à éo.ordcnação,cm,.alto,nlv~l.dos ,assuntos .de .interesse. comum das
·' '''{~~e~ul~tc~'pr~jctor~jcÚ~d~:,. . • .
Forças .SingularC:S,:.scm,'q~cbra das,. tra~içiles .•. dos. principias,. cjuc
: · •Redaçiio do vencido, 'para·. o 2•· turno: réglinental, do.
regem. o. funciónamcnto. da. éstrutura . militar. cm. nosso Pais,. é outro
aspecto marcante da vidada Instituição que cumpre destacar. .
·, l'rojeto 'de Lei do Senado' n• 135; 'de' 1975, que'modlfii:a e;
• acresc:onta ·dispositivo· na· Consolidação das' LeiS: dó·. Trabalho.
O ·entendimento,- boje amadurecido, de que o EMFA· realmente
·(CLT)~'
.,.. ,: .. •·
.· .-:.·........ .-... •
'"
'"•··'··•:.
prescinde de quaisquer. outras prcrrogativas.ou.dc,pr~fundasaltcra·
çõcs na 'forma ;de .. seu. emprego, ,para· bem dcsincumbir'sC::dc, sua . ,. Ocongressoiil~i:ionalde~r~ia: .
. ..
' ' ..... · ....
missão, tem' lhe sido extremamente benéfico.
,.:. ·:......... ,
,.: Art.,I•,.O, art. 545... da Consolidação ,das. Lcis,;do . ,Trabalho,
. .Gral;as.(ao'; apoio ;c ,llos , incêntivos ;. que ·,v~m:, ~c.ccbcndo do suprimido. o seu,. parágrafo ;único, passa ·a vigorar com,.a, seguinte.
· ••.• .- .·),. ,,, •..
··:: ·.!'·:.'"';·~:·
Excelentrssimo ,Senhor. Presidente, da .Rcp6blica; •.:dos. Senhores · redução: I·
1
Ministros; cni ,particular, da. Marinha, do. ~xérciio:e:da.AcrànA~ticíí,.
·· ·. . ;,Art;i 545; Uma vc~' notilic~do.pclo sindidllto'dc que'· à
c à forma pcla:qual vem sendo. compreendida .a rcal;naturcz.a c. a.
'tralialliudor' é siódii:idizado; emprégàdor
obrigàdo
importância de seu trabalho, pode o EMFA, com a. dedicação, .o zelo.·
... ;' dcscoiltur, mensalmente, na respectiva folha dc'pâgâmcnto; a
ca competência de. todos os qui: nele. mourejam, atingir, aos trinta
contribuiç~o devida· à' cntidadc·sindical:"
" ·'· '" • ' .. ·' "
·:·:-'..
. "i_.'.
1: i,'.•l:".,·; i
,': .-.. :
.,·,,, .::. ·:.
anos de prÔITcua atÍvidadc; auni .cstágió de grande éficácia no que
Art,
2•
O
art;
'582
da
Consolidação
das
Leis
do
Trabalho
passa:
concorri~ às suas icalizaÇõC:S,' · ' ' · · : · ·· ' ' · · · · ·
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3•:
,·
·Fazendo votoqiara' que o. EMFA prossiga cm .sua •brilhante
~
~-:.
~
Art. 58 •............. ,., ...... , ... ,, .. ,., .. , .. ·..
·caminhada,. congratulo-me com todo o seu pessoal c com os Orgilos
'§f9 •.•...•.••• : . .-: •.••••• ~ .•••• : .•.••..••...••.•
que ·lhe são subordinados, pela efeméride que, com justo orgulho ·c,
§29 ; '. :.· -'~· •••. '.'.' ·.:· ••, •• ·-::~.·· .·..... ~. ;·.:;. : •• • ~.
jubilosamcntc, todos comemoramos. ·
§
3• O. recolhimento à entidade sindical bcncficiária.da
Bras!lia·DF, 23 de julho. de 1976. - Antônio Jorge Corrêa,
contribuição descontada deverA ser feito até o d~cimo dia·
Ministro Chefe do EMFA.
· · •
subseqUente ao do desconto, sob 'penn de juros'dcmora no
' O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:
valor de 10% (dez por cento) sobre o montante retido, sem
prejulzo du multu prevista no art. 553 c das comi nações pc·. ·
Votação, cm turno ~nico, do Requerimento n• 338, de
na is relativas ii upropriuçilo indébitu."
1976, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando seja
.
anexado nos Projetas de Lei do Senado n•s ·133, de .1975 c
Art.
3•
Esta
lei
entra
cm
vigor na data de sua· publicação •
I54, de 1976, que tramitam cm conjunto, o de n• 170, de
Art.
4•
·
Revo~am·sc as disposições cm contrArio.·
1976, do Senhor Senador ltalfvio Coelho, que acrescenta dis·
positivo do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, ·
o SR. PRESIDENTE(Magalhãcs Pinto)- Esgotada amat~rla
uprovadu pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.
constante da Odcm do Dia.
Ainda há oradores inscritos,
Em votuçilo requerimento,
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-280Concedo o pulovro ao nobre Senador Benjamin Foro h. (Pouso.)
S. Ex• nilo está presente.
Concedo o pala~ro ao nobr~ Senador Roberto Soturnino.

sos mãos. Mas, a versilo preliminar, eminente Senador.:.. c, portan·
to, veja V, Ex• o cuidado com quetocomos no assunto.' porque pare~·
ce que jú i: uma tradição nossa;' nesta·Casa, só afirmar quedo is com
dois silo quatro, pois não nos aventuramos nuncaa·chegar cm opro·
ximoções-" é que se tratava, nada:mais nada menos.- do que um caso
de policia; Quais os responsáveis pelos proccdimentos,-desde a gcrên··
cia até il dirctoria, isso vai 'brevemente si:r troduzido,•aqui; ·ao conhc··
cimento da Casa c de V,· Ex• Mas,-achar que um'afr•lr que tem .carne'
tcrfsticas; como dissemos aqui;lÍ primeiro vista; policiais·- não' esta'
mos'anrmando, dentro doqucfa premissa que estabelecemos -·serve
para invalidar uin 'sistema que está 'o Governo .procurando 'aperfci·
çoor,:um·sistcma que o. Governo: fez questão de anunchir que nilo
considera ·perfeito, mas'que é um instrumcnto·válido para enxugar a
liquidez do'mercodo; quando prcmcntc:e necessário tal medida se
foz; permita-nos, ê uma extrapolação já' muito grande dos falos ...

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ, Pronuncio o
seguinte discurso. Sem revisito do orúdor.) -·sr. 'Presidente, Srs.
Senadores:
.
.
Mais umacriscobolao chamado open~market, o mercado aberto. Jfl no último trimestre 'do ano passado, sucessivas crises ocor·
rcrum neste "monstro"· que. 'escapou completamente ao c.ontrole
governamental, c que .vem obrigando o .Governo .a'injetar -·poro
sustentar um grande número de instituiÇões financeiras - quonticil\.
des volumosas de dinheiro no 'nieri:odo prejudicando,''cstourando,
todo o seu orçamento monetário, constituindo-se cm uma das causas
do recrudescimento innacíonário deste ano.'
No primeiro trimestre do corrcntc:ano, cni março• ou abril,'-"
r>, ,' .. :: . ,., '
. ,
. ,.
, :- _,. ,. ' ., ' ~ -'' ' . . . ~ . :·.. :..
nuo me recordo mais- o Governo tomou um conjunto·dc medidas · . . O SR. ROBERTOSATURNINO (MDB:..: RJ) ...::Nobre Seno'
no sentido de colocar uma disciplino sobrc·o·open-market. Na 'oca.' dor Virgnlo Tâvora, não éstinipondó' ~m-dúvidà a versão prclhninar.'
siüo, tivemos oportunidade de duvidar da eficácia' dessas medidas e Po'de scruté,que ela seja vcrdadeira,'Não estou aqui com:o propósito
os futosque desde então vêm ocorrendo, ao que parece, estão confir· de veicular boatos; porque há noticias que corren{sobrc"'alg'o' de
muito mais grave encoberto debaixo desta· opcráção; màs nilo vim,
mando, inteiramente, n~sso ponto de vista,
aqui, estu tarde, para veicular versiies'dcssa'naturi:zá; Podemós'acei·
.Já no mês passado, a dilíciddadé cm que se c~contravam nu me· tnr.. :.
... - -. .
...., - .. T-·'1 , -.. . .. . , .. -· ... ,
rosas corretoras e outras''cntidades línancc1ros t1zcram. com que o
. ..
.'· ,,•).
Governo autorizasse o compra; por entidades governamentais, pelo
O Sr. VlrgOio TAvora. (ARENA.- CE) -·Gostaríamos que
BNH e pela Caixa ·Econômica, de obrigações da ELETROBRÃS, V. Ex• medisse bem a· prudência das palavras que aqui foram profc·
ern mãos dessas' corretoras; até o montante .de 1 bilhão é meio de ridas..· .· '
·
· .,·
· ·:
cruzeiros, obrigações essas que são papéis emitidos por um órgão do
. ' O SR. ROBERTO'SATURNINO (MDB..:. RJ)'- Certo, r~co·
Governo paro resgate a muito longo prazo..., prazos de 20 anos ou
mais- e que imediatamente se· prestaram à especulação nesse merco· nheço, Podemos âté àccitar ris ·cxplicai;õcs qui:'vierem·!a'ser'dadas,
do secundário de popóis, o open-market, c passaram a Jastrcar opera· aceitar 'as providências ·que o .Governo vier a tomor,'no sentido 'i:le
ções atê de 24 horas. Isto obrigou o Governo a resgatar, por:conse· sanar esta crise, esta operação irregular: Agora, o· que não tem· real·
guinte, na medido cm que autoriza outra entidade governamental a mente explicação é esta·succssuo de críscs'qúe ocorrc·no'mercado
comprar esses titules, esses títulos de longufssimos prazos, cm prazos aberto c; Oagilintcmentc, ·escapou 'ao controle do Banco Central.
excessivamente curtos, pondo por terra, por conseguinte, a finalida· Quer dizer; como o Bànco Central, nilo' tinha· conhecimento de que
este banco 'realizava opera'çüo ·de compensação 'entre instituições
de precipuu desses papéis.
·
Logo em seguida, eis que decorrido pouco mais de um mês, uma nnancciras? Cómo o Banco Central, depois da crise que ocorreu no
nova crise se instalo no mercado. 'aberto, agora envolvendo o Banco fim do ano passado, ainda foi' obrigado, cstc·imo; a autorizar com·
Econômico, uma das maiores instituições financeiras do !'ais; que pras de obrigações da ELETROBRÃS, de um bilhão cmeio dccru·
alega n1io ter responsabilidade do fato, já 'que tuélo teria sc1 originado zciros, para socorrer ...
de uma emissão fraudulenta de cheques por parte do gerente de uma
O sr; Vlr1Dio Távora (ARENA-· CE) ;;_ Para salvar o instru·
de suas agências. Este assunto vai ser esclarecido~ naturalmente~ com mento do open-market. IstO foi dito aqui.• Naquele tempo; foi aqui
·· ·
··
·
o andamento do processo judicial, mos o foto é que se esse gerente bem explicado,'
emitia e assinava cheques em nome do Banco, evidentemente que. o.
OSR; ROBERTO SATURNINO (MDB ~ RJ) ..:. Nobre Sena·
Banco tem responsabilidades sobre esses cheques. De qualquer .for·
ma, o episódio serviu puro trazer ao conhecimento do público que es- . dor, essa normalidade 'nós .não podemos' aceitar. O que nós oi:ci·
se Banco1 Econõmico tinha uma cspécili, de caixa, de câmara de turnos, o nossa _visão do ópen~market ·~:: rcíllmcntc; ·qüe ele constitui
compensação particular, na qual compensava cheques de outras insti· um instrumento válido para injetor oú retirur meio circulante, na
·
tuíções nnanceiras, seus clientes, sem que o Banco Central tomasse medido dos necessidades, ·
Mas, esse mercado paralelo, fora' do conirolc, enorme, monstrullma medido no sentido de preservar o interesse dos outras entidades
financeiras c preservar a prerrogativa, o monopólio do Banco do oso, já envolve. operações cujo volume.chcgà quase ·a 20 bilhões de
Governo, de realizar esse tipo de operação, o qual constitui compen· cruzeiros, por dia. Isto, realmente, está. muito acima da faixa· da
su<;ilo de cheques de outras entidades financeiras,
normalidade, E é quase que diariamente; não digo diariamente, - é
um exagero - mas, coni uma enorme freqUência o Governo vem a
~ realmente um absurdo. A indogoçilo que está cm todas as
bocas í: como o Banco Central foi capaz de permitir que este banco socorrer instituições financeiras que estilo cm dificuldades c a ser
particular realizasse uma verdadeira compensação particular, que ê obrigado u injetar recursos monctdrios quando o processo inOucionâ·
rio recrudesce ·c o Governo, também, procura enxugar o crédito c
prerrogativa do Banco Oficial, o Banco do Governo,
tomar medidas contra esse rccrudccimento innacionário.
O Sr. VlrgOlo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
permite V, Ex• um aparte?
O Sr. Paulo Brossard (MDB '- RS) -Transformando-o num
mercado nutônomo.
·
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Ouço
I
V, Ex• com atcnçilo,
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Truns·
formando-o num mercado autónomo, cxutnmentc, E u ponto de esta
O Sr. Vlrgnfo Távora (ARENA -CE)- Logo que sabedores conta de socorro a entidades. falidas - que o conceito popular já
- fato pQblico c notório - do chamado affalr do Banco Econó· balizou de BURACOBRÃS- atingir a nfvcis superiores a 30 bi·
mico, cm que o mesmo - precisa-se dizer para que o verdade apare- lhões de cruzeiros- há quem fale em 40 ou 50 bilhões de crulcírosÇil completamente- fez jd o depósito judicial de todo a quantia cm
porque só o Banco Hallcs ultrapasso n cosa dos lO bilhões de cru·
questão, procuramos as autoridades nnunccirus para as mais amplas zeiros, E uma soma que daria pura construir várius usinas siderúrgic~plicuções, que esperamos dar o esta Cosa, tilo logo cheguem ils noscas de grande porte, imlmcras plantus de fertilizantes, c p Governo

-281sendo obrigado a injctar cssas.somas fabulosas para sustentar entida- do quadro:quc se apresenta- .faz umà diferença .muito .grande.· .
des falidas c alimentar a inOação. Esta ê que é a verdade; alimentar a . Dissemos a v; Ex•, com a prúdência que nos caracteriza, qÚc pedlli·. · ·.;
especulação!
mos todos os dados fundamentais para trazer a esta Casa; nílo aquilo · ·
. OSr•. Paulo Brossard (MDB- RS)- ·v. Ex• me permite um que fosse a verdade ..,.. que nunca nosjulgamos"'dctéritorcs dela:.:...... .
mas aquilo que, a nosso ver, se aproximasse, tanto iiuiuíto posslvcl,
aparte?
· ·
da verdade, aquilo que nos apercebêssemos da verdade: 'Isso foi dito·
O SR •. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)..,: Com muito no inicio do discurso de V.'Ex•.
; .· · .; ; . . · · '
prazer.
.
·o
sr. P•~lo B~rd (MDB:- RS) -o ·orador permite;~~.
O Sr. Paulo;Brossard (MDB - RS) - Este é um .dado cuja umapartc1 '· ' . · . ·. · ·. ··. .•. ·
1
.·. · .·•
•
1
gravidade é indisfarçável, O que isto representa, ou.podcria represeno
SR.
ROBERTO
sÁ
TURNINO
(MDB..:.
RJ)..:..
Com
pra~cr.
tar de útil para a Nação brasileira c que vem sendo desperdiçado!
.
..
.
. ..
'.'' . .
.
. ·-·· :
'
'
'
.
.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O tema é tilo fascmantc
· O SR; ROBERTO SATURNINO (MDB _.::. RJ)...:. V. Ex• tem
toda ·a razão. Desperdiçado c trazendo conseqUências danosas sob o que cu, mais uma _vez, sou ·levado· a interromper o. nobre -orador, à
vista das observações, sempre ouvidas com o maior. respeito nesta
ponto de visuide i~Oaçã.o. f:prcciso .• :
Casa,.que acabam dc'scr formuladas pelo nobre- Senador. Virgllio
O Sr. P~ulo Brossard (MDB- RS)- Um ônus social.
Túvora. Perguntou: ele se o Governo não vinha tomando providên'
. O SR. ROBERTO SATURNINO.(MDB- RJ)- Um ônus so- cias. o grave é cjuc, a despeito dessas providéncias oficiais; os problc·
cial, sim. f: preciso p'ôr um paradeiro a isto, dennitivamente. A opi- mas, ou os casos, ou os escândalos, ou os abusos continuam aocor•·
,.
'". ·
niilo pública, a'Nãçilo, cs!A esperando medidas que décm definiti- rer. Aí i: que está.·
vamente um paradeiro a esta situaçilo, Eu jâ . tive ocasiilo de. fazer
Sr. VlrsDIÓ Tbora (ARENA- CE)
a complexidade dos
vArios 'rcgistios;.varias crliicas a.cssc iistcrna'finiuicclro; que a mim casos.
parccé ábsurdamente hipcrtroliado··e que tem. uma das intermediaO Sr. Paulo BrOsaard (MO~..;. RS)-·(!. claro, é evidente. Mas
ções financeiras. mais car~s do _mundo. Eu cheguei a pcdir;'Ciuas ou
três vezes, umaCPI:cspccifica•para Isso. r:,:prcciso analisar esse a primeira pergunta que se•há de-fazer é esta: as normas do Banco
··. · ·
sistema, localizar esse excesso, de custos clcvados;'de transações de Central süo obedecidas ou nílo têm sido obedecidas?
juros, de,comissõcs etc,'!> preciso analisar,. identificar as causas do
O Sr. VJrgRio T4vora (ARENA- CE) ,...v, Ex• fc:i Íl pergunta
encarecimento dessa hit~rmediaçilo financeira c agir efctivamentc so- agora, tem-se que responder,, No caso cm apreço, ao que é do nosso
·brc elas; i:oinbatcr elicazmcntc a espcculaÇilo, porque o que há é uma conhecimento, há um-flagrante desrespeito,
.
cspcculaçilo desenfreada, uma cspeculaçilo descontrolada pelo
O Sr. Paulo.Brossard (MOO_: RS)-'- UmOagrantc desrespeito.
Governo, Esta· situaçilo nilÓ pode continuar; porque o prcjulzo da
naçilo já é incalculável.
·
· ·
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-: RJ)- E.. o que se.
faz
diante
de um flagrante desrespeito?.
0-Sri'Paulo Brossard (MDB- RS)~ Prefiro sempre ouvir o
nobre Scnador·Robcrto.Saturoino.You correr o risco de interromO Sr. Paulo Brossard (MDB:.. RS) -:-:.Essa _é a pergunta, .Sr.
per o seu discurso e dar-lhe um. aparte para lembrar este outro. fato Presidente." Em outras p'alavras ..O que vai acontc:er'?
·· · ·
que me parece de singular importância no exame dessa matéria. 1::
O
Sr; VJrgOJo Távora (ARENA·- CE) - V.. Ex• pergunta c
que; cm outros' tempos, nilo havia um instrumento legal para interferir nesse scgm'eino da vida ·nilcional, Hoje, existe o Banco Central, nós já respondemos no inicio da intervcnçílo que li:iemos ao eminen·
com poderes legais extraordinários; e a despeito disso, essas coisas. te Senador Roberto Saturnino.Vamos procurar trazer.aqui,•vamos
continuam. Nilo é-que tenham acontecido; elas continuam a aconte- repetir, nílo a.verdade; porque nílo cuidámos ser dela detentores,'- mas
cer; Já não tenho mais palavras para dizer, porque dizer:que é de aquilo que se aproxima, a nosso ver, da verdade, tantoquanto o nos·
so conhecimento dela pode se- desculpe o latinista-: apropinquar.
exccpciomil gravidade parece· me que é pouco.
pinquar. .
·· · .
. · ·.
. . · . .
·.
O
ROBERTO SATuRNINO (MDB ~ RJ)-' v. Ex• tem
O Sr. Paulo Brossard (MDB,-: RS) -: Espero que,. quando
toda razão.
·
"
vierem as informações, ;venham ~ambém as'relaçõés-das medidas jâ
O Sr. VlrgDio T4vora (ARENA- CE),... Voltamos a dizer que adotadus.
··
·
esse· problema é muito diffcíl c complexo. Mas; perguntamos: O
O. Sr. VirgOJo Távora (ARENA
CE)
Acolhemos u
Governo nílo tem procurado tomar as' medidas nccessArias'I.Y. Ex•
poderia duvidar da eficácia de algumas delas. Mas, não pode sugestílo.
apresentar o problema como se o Governo não tivesse procurado,
O Sr. Paulo Brossard (MDB -' RS) - Nobre Senador Satur·
numa sucessílo de medidas, tomar providências para realmente sanar nino, peço perdão por tê-lo interrompido. ·
· ·
umil situação como .i:sta.lsto desafia contestação. Poderíamos aqui
O SR •. ROBERTOSATURNINO (MDB -RJ)- Não há. o
discutir a'eficácia, mas este Governo,-:- que sempre dizemos, não é
onipotcntc, oniscicntc c oniprcsentc - procura, tanto quariío suas · que perdoar, Senador ·Brossard, as palavras de V, Ex•, foram de
forças o .permitem, resolver tais problemas c, justamente, tomar grande oportunidade.
medidas .nos mais diferentes setorcs, Este b um deles.
O Sr. VJrgRio T4Yora (ARENA- CE)- Aliás, quando se trata
O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nobre Sena- de assuntos económicos, nós menos debutemos do que conversamos
dor, a própria criação do_ Banco. Central, como aludiu o Senador cm voz alta aqui ~o plenário, Senador Saturnino; ..
Paulo Brossard, é uma medida do Governo que teria elicácia, se a
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) do meu
instituição realmente funcionasse.
agrado e do agrado de V. Ex• .
r
O Sr. VlrgRio Távora (A.RENA- CE)- Aquele elenco de meSr.
VlrgOJoTáYora
(ARENA
CE)..
,
quando
V,
Ex• é
O
didas do primeiro trimestre deste uno - por mais que divergências
aqui
chamado;
com
a
sua
eloqUência.
reconhecida,
justamente
para
V. Ex• tenha com a politica cconOmico-Iinanccira do Governo - tl·
nham ou não tinham um intuito saneador'? Tinham. Algumas delas dar muis brilho a um descolorido. de discussão técnica.
O Sr. Paulo Bro!ISIIrd (MDB- RS)- A verdade é que a nature-·
surtiram efeito? Surtiram. Em relação n outras, a eficácia precisa ser
melhorada, E é isso que o Governo faz. Mas condenar o Governo co· za do ussunto realmente exige, de um ludo, a maior pondcraçílo na
mo omisso- nílo pelas palavras ditas claramente, mas pela pintura análise dos fatos ...
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.o Sr. Vfrgdlo Távora (ARENA - CE) - Isso frisamos no
inicio,

, '. ·

.O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - ... c de outro lpdo, r~
cluma o esclarecimento 'éabnl .. Peço perdilo, mais uma. vez, p'clo
.n.rartc, este som licença do orador. '
' . ' •.. ' .'
. O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Nilo hâ o
que desculpar. Muito ao contrário, agradeço~ int~rvençilo de V. Ex•
.. Continuarei dizendo, csp'ccinlmente me dirigindo uo Scnudor
, Virgilio Távoru, o que a Nuçiio está aguardando são as medidas rigo·
rosas, severas; porque a situação já exige severidade; Esta,' a verdade.
Do contrári.o; o minimo que se poderia dizer é que o GovernÓ estaria
benevolente, ou complaccnfe com essa cspcculuçuo, com ns irregu·
laridadcs que, sucessivamente, vão ocorrendo nesse mercado parale·
lo, E como conciliar a especulação com o combate à inOÍlçiio?. .

mns ao conjunto dos operários c doduncionârios· brasileiros. ·Ato
que descubram uma fórmula de se pagara donos, ·aos possuidores •
'dos direitos do PIS, do.PASEP, do r:GTS, a corrcção monetária,
sem '.a menor dúvida, .que os. instrumentos do Governo
'
. . . ... ·: . . ; ' ·

os

'

-

"

. O.Sr. Paulo BroSJard (MDB .-RS)- Foi A fórmuJa·cncon·
tradu preferida pelo Govcrno:.a cor~cção monetária:
. o' Sr. VIramo Tiv~r~ (ARENA_:
.Mas a corrcçiio mane·
.tária que.duvo o valor ... V. Ex• está a.favordeque se tire a correçiio
monetária dos depósitos do PIS, PASEP c FGTS? : .
.
..

CE)-

o Sr. Paulo Brossard (MDB _; :Rsi - Ag~ra, dC:p~is dé .JCJ
unos, depois de. formados cssc·mccanismo extraordinário,' niio·pode
ser abolido de· uma hora pura outro. · . ,:·
·
:, , ·
'

O Sr;VIrgHioTii•ora
(ARENA _;CE)
.:;,;EnÍiio7
' ' '·:
'.
'
,.,

o

.•

O Sr. Pa.ulo Brossard (MDB...:; RS) .:.;. Mas p~obl~ma é que
O Sr. Agenor Maria (MDB ...,. RN) .- V. Ex• permite 'um
esta. fórmula preferida pelo· Governo; o:despeito 'de .todas ·as obscr,
aparte?
· ·
· ··
'"
vações critiéits formuladas no tcmpo.-éstá dando, já deu, a· resultado
, O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Como con· ·que ai está,, :· ·
··
· •·':
ciliar o desejo, a intcnçiio' de construir um mercado primário de
os~~ VilfÍnto'fÍhora (ARENA;.:_ CE) j ~;s iifórin~lahP.re:
' açiles; como é, propósito da lei ,das so,cicdadcs anônimns: com a
existência de mercados altamente especulativos como o open market, sentada pelo Govérn'o é que'perniitiu a'poupançli'ad .ruturum do tra· ·
balhador: do funcionário: ·
o mercado imobiliário, o mercado secundário mesmo?·.
'", .
.'- '::' '. · ··. : .. ,' ·. ·... ·:' ' "'-~ ''·.' ·. ·
A primeira ·condiçilo . para dar . viabilidade, paro · dar
, O Sr•. Paulo Broi.sard (MDB- RS) ..,.·Permitiu a extinção da cs··
factibilidadc, realidade no merendo primário, é a segurança.
· Utbilidade do trabalhador, que é outra coisa,
... , ,·'.!
. O Sr. VirgUlo Tlivora (ARENA.,.- CE) -.Eminente Senador,
O Sr. Vfrgnfo Tâvora (ARENA -'- CEl - Que mostramos que
'neste ponto estamos de acordo: fortalecimento do· mercado primá· era ilusória, pois quando o trab'alhador'chegoíia aos 9 anos,:ns emprc'
rio. O Governo está procurando fazer isso. Paralelamente, ao mcr· saspunham-nonoolhodnrua.: · · · . . . ' .. ' ·' .··.• ····.·'
cada imobiliário c a cspcculaçiio havida. Vê V. Exi a grita de ontem,
RÓBERTo SATURNINÔ cM'oe ~:RJl- co~c~.i~ ·~
digamos a verdadeira tourada - se o termo pode ser empregue no
aparte
ao
nobre
Senador Agenor Maria, que o havia soÍié:itado .. ·· ·
discurso da altitude desse'de V.. Ex•- que o Sr. Ministro da Fazenda teve. com reprcsentuntes do sctor imobiliário, ao ponto de.dizer:
O Sr. Aaenor. Maria (MDB ...; R.N) :.... Fico muito:·grato o
os incomodados se atirem do aviiio. Nilo pode passar pela cabeça de '<. Ex•,. Senailor Roberto Saturnino; Descjo.aproveitnr a·opórtuninenhum membro do Senado Federal que o Governo, cm ciente de dade pura dirimir algumas dá vidas. Acredito que, quanto mais alto o
que não houve a eficácia em alguma daquelas medidas do pacote, tO· tributo,·quanto;mais caro o dinheiro maior a·innação. Os impostos,.
mudo ao tempo do primeiro trimestre deste ano - está recordado no Brasil, são cobrados ad valarem. Assim,.quunto mais inflaciona,
V. Ex• que aqui enumeramos- que medidas das mais severas não mais o Governo arrecada. Quanto mais.encarece o dinheiro.na miio
sejam tomudas, tanto do ponto de vista normativo como do ponto de do empresário, mais a manufatura encarece. Eu então perguntaria se
vista punitivo, Mas isso, dissemos a V, Ex•, nos reservamos trazer . hít possibilidade de. conter a innação, se o Governo permite ao
aqui n Plenário ..
cupital, éada dia, um juro maior, cupital a cada dia mais caro c dilicil?
. O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Antes de
. O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB ...:_Ri)- Niiohá
continuar, concedo aparte ao nobre Senador Paulo Brossurd. ·
possibilidade.
·
O Sr; Paulo Brossard.(MDB- RS) ..;.. O nobre Senador falou
O Sr.' AgeÍ10r Marta (MDB - RN) ..;; Então, como. podemos
no sctor imobiliário, Eu perguntaria: o BNH não tem sido fator innu- conter. a inflaçiio,.sc encarece o .custo do·'dinheiro c sabemos· que o
cionário no seta r imobiliário1
empresário genuinamente brasileiro niiô tem capital' de giro e, assim,.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Nós respondcriamos: terá de lutar com capital de giro emprestado, cada. dia mais curo? E
o BNH tem como fonte principal de seus recursos, justamente, re· já sobem os juros numa proporçuo de 2.prira 2,5%. Antigamente os
cursos que pagam correçüo monetária, porque a Nação - aqui juros subium 0,1%, agora, jú sobem 0,5% de ,uma vez. O próprio
· sempre dissemos, nobre Senador - í: uma nação pobre, não uma Banco. do Brasil subiu de. 2,0 para 2,5%; os juros, cm bancos parti·
naçilo rica; o Estudo, que todo mundo julga uma cornucópia de bens culures, subiram de 2,7 paru 3,2%. Então, se o dinheiro é mais curo,
e de recursos inextingufveis, não o é. Então ·é: esta poupança que estil favorecendo o capital; Se os juros são mais caros'; encarecem o
tornu passivei, inclusive a execução de grande parte dos programas dinheiro, ao mesmo tempo inflacionam c o imposto,~ cobrudo,'ad
habitacionais c outros, como ,os do BNDE. E quando o BNH faz a .vaforem, o Governo arrecada mais. O Governo arrecadou, nestes pri·
composição de preços nus diferentes faixas, para poder bem diminuir moiros seis meses; 59% u mais só no Imposto de Renda. Imposto de
o ónus das faixas mais baixas, não o faz nu altura das necessidades Renda cobrado:·. de pessoa física, 'de. gente· que ganhti ·dóis, três,
das faixas mais bnixas. Só. no ano passado o Tesouro Nacional teve quatro mil cruzeiros por mês, salário que hoje não dfi realmente pura
que auxiliar a Caixa do BNH com 700 milhões de cru1.eiros- dado munter umu fumllia. Entilo este Imposto de Ri:ndu cobrado na fonte,
[iii citado aqui.- para que pudesse huver aquela restituição da faixa du pessoa llsica com um salário abnixo de três mil cruzeiros, que re·
'dos mutuários entre I e S saló.rios mini mos. O problema é que niio presentou um aumento de 59%, neste primeiro semestre, leva à intemos fontes de recursos de dinheiro barato, Este í: o grnnde drumu nuçüo que nós estumos vivendo. Sou um leigo na mntí:riu e gosturia
brnsileiro. O PIS, o PASEP e o FGTS, que silo as vias de p01ipunça, de uproveitur a oportunidade para dirimir 'estas dúvidas: se o di·
pagam juros c correção monctluin e a entidade que il utiliza ao mi· nheiro mais curo inflaciona e se os impostos cobrudos ad vidorem,
nima possfvel, levando cm contn o seu custo de ndministraçilo, num pais innacionário, tamb6m iunucionum. Muito obrigado a
· mesmo que fosse direto, sem a interveniôncia dos seus agentes linun· V, EK•
·coiros, mesmo (tssim ela tem que ter uma remuncruçuo, porque o
O SR. ROBERTO SATURNINO(MDB- RJ)-:- Eu que ugra·
. fundo- PIS, PASEP e FGTS- pertence nilo a quem vai comprar, deço, porque V, EK• tem todu u ruz~o. Há, realmente, uma incem·

· ·osa.
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Esta, a meu ver, é medida eisencial, medida 'que devcriâ'tcr'viíi;.
de conibatc à inflação, c .a,.polltica ,de condcsccnd&ncia·,. digamos do junto. com o Projeto de Lei das S.A. ·Assim'como veio ·a·coinis;
assim; pára· não dizer de amparo à especulado,· principalmente à ·~ilo de Valores Imobiliários, era essencial, era. indispensável •que:
cspecuhiçno financêira,: que. ocorre nas várias esferas. do nosso viesse, t~mbém, um. Projeto de Lei instituindo, a. tributaçi!Mobre
sistema financeiro.
,. ' · '•· ·· .. · ·:•:'<:·
ganhos de capital, Jâ que rilio veio, cu me pio ponho..:.: c prometo' a · ·
. : ,, Sr. Presidente, já se encontiú naCdma'ra dos Deputados~ Projc- · V:· Ex•- apresentar este projeto na semana que vem. ·
.
to de Lei que reformula toda a sistemática legal das sociedades anoni-· ·· ··· '' o sr; Pailló Bro~l~.i· (rJoi.;.:, RS)'..:..'.'P~r~li~~·v:'·E~; um
mas .. A Jilosofia·quc oricnta . toda a sua reformuiaÇiló procura criar,. apartc1·.: ·. :'. :. ·: ,, .. ' •.. : .... · · · · · · .. ·: · ·· · · · ·
implementar: no .Pnís'um:verdadeiro mercado primário de açõcs, que . . . .
. . •·. .. .. ,. "' · .. • . ·• ·· . :··"
. permita .às empresas .buscar. recursos para-.os:scus proj~tos, dirc:. '· .. : ·O SR. ROBERTO.~ATl)RNINO (MOO.:... RJl- Com:muito·
tamentejunto·. ao público. detent_or;dc.poup.anças, 'sem. elevar •em · prazer. :- ,,.;., ·' ,;: -:·:. · · •: · ·.c. . , .,. •· · ·: . ., · · ·.::>' ..
demasia os ~cus ní~e!s de cndhiída~ento.:Atualmcn!c; dadOs .os al~os' ·.. ; ' os~. Paülo Bnissard' (MOB 7 R~) ...;. v: Ex;'jâ' n~Ô rJ~.JA riã~· .
cust~s da mtcrmcdJa~ilo fina~cc1_r? .. "~.' País, .• ~~ .uma ~e.r.~adcJr_a formulou este alvitre no "primeiro :aiscuiso: proferido n'cstà-'sessã:O·•
asfixia, na -~mpr~sa nucl~~at_._:;_.'_;. f :'•.•... ;. .._:·.~--~· .:·:. :: (•·:"_~,:_~:=·••;.~:,--~·~::.~:(;:1.·: r:;-:·;_;,·_:.· .. "fcSishitiVa?;.~;fr;:~~~·~~·.:i:J~)I~·.r;:::5·~"~.-::;:)~ . .• !.. ;.f ·.·!.-:-~~. . ·~.:;:·,..:;: ;.~·: :•.1. ~::..;.;:·.:.: >,. ·:.: :. ·
· A lilos~fia d_o pr~Jet.o,_ ~m. s~!.,t~ff!.l11~r!t?s megàv~'~:}?:~2~s.~ ~··:-· ·'O'sR:'~OIJE~:n~:s,~TUR·~_I):~O (MOS' ~·.R.Jj·~ Jâfor~ulei.'
grande rec~1o, Sr. PreSidente, é q~~·-~a.sua.trans~~rmaç_~o,~m .(~ah~:; y::Ex•teni toda;a'razilo,...•''f~ .,.: , ,1,:::',. •::., , ·: . ,. , , :
;.. • :· :: ..
dade, ~Ja,:venha afrac~ssar completamentc;.em:·razão 1mcsmo·da ,w<:,,·;·•··"'•·Y;~'.:··· •. · ··.. · ·. · ·
. . ·. . .
. · . .
exis!ê~ciadessesm~réados,espcéulativos'para oiidc,preferc'itcialiiicn.': ' . O Sr;.:piiulo Brossard (Mf)B',-·RS)- E 'as suas sugestõés nilo
te,se dirigem. aspoupariçils geradàs pelas própfias.enipr~sas~e:pclas fora111, entil~:.minim~z,a_~~s;-aesprczadas .. : · ·.·· . · . · · ·· · ·
pe~~oa~.~si~~~-~~.~~iO?:niv,Ci~c~erida:...• ., ;· ::.•:: ;:/ .~/.;i::i. :i.
sR.'RoÍÍERTO ~A!URNINO'(M~o.::....RJ) :...·p.~fcita.:
.. • Enquanto.eXISlir ~.alternatiVa ·dc,_sc obter maJores rendimentos mente,
·.. •··'" .,.. , · ···
cin 'mercados cspccÜJátivos: ccimo·.·o:opeO:mlrliet, éomo o mercado
.·• '
·.· .•
..•.. ·.
.
' ..· . . . . .
imobiliário, c~mo:ó'piópriomercadÓ seéundârio~ é claro'qúc as pcs: ·
O Sr. Paulo.Brossard (MDB- RS)- ..•. nem V, Ex• tinha ter·
soas, 'ao 'invés 'de~subscicveicm açõés no .mcri:àdo. primário, inje- minadoa~u~ e;ryun~~?~il~;.: ' : .. ~~::•.::',;.· , ..·• _, , .· · . · · ~ :' ,...
tando récursos nilscmpresas, irãoaplicnr.os.rcndimento~ quc.nuferi·
sR; RÓBERTO S;\TURNINO (MDB- RJ).-, apura
icni Óeiises'mercailiis aliamenté'especulativós::Jrão . dreiuir 'esses. rc·, verdade, .nobre,Senador, Agradeço imensamente a v; Ex•. por ter
cursos das.empresas, '·;.;_· q. uc' ti:m' sido' a iirincipáffoittci'dc finàn-,
b d
'
·
,
re1cm ra C! esse oalo.,: .... ,. .
,
.· . .
' ·.'!;
ciumento ·tradicional da>cmpresa brasileira ·para rimpliaçilo'de'scus
''
projetas-:: para'aplicações nesses mercados altamente especulativos;·
·O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)'- Por isso que sorri .• ,·.
onde terão possibilidades de obter rentabilidade muitíssimo maior.
. os~.'Virgnio Távora'(ARENA- CE),... Perdão., .
..
Então, por trás dessa tentativa, que teremos de considerar bem inten·
clonada; notscntido. de implantar o· mercado de ações,-hâ o :risco de
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-·., .quando o nobic Sena·
se pcrdcr:todo esse esforço, pela simples existência dessas:altcrnati:· dor. Virgílio Távora pediu sugestões, porque sugestõcsjâ fora:111Tcitas.
vas especulativas, :capitaneadas hoje pelo open-market, pelo cha:
O Sr; VirgUlo Tã•ora (ARENA -CE)"- Perdão; oqucV ;' Ex•
modo ~ercado,aberto,<'
·
indicou, eminente_ Senador.-. dentro, da. lisura. de,nosso comportaO Sr. Vlrgnlo Tá•Óra (ARENA - CE)- Eminente: Senador; mento assim, a nossa lembrança nos obriga a dize~- era justamente
um aparte, que ê uma pergunta. Que tal• agora, as~sugêst.ões? .'' '
um modelo de tributação das altas rendas •. Pode estar incluída essa
O SR. ROBERTO SATÚRNINO (MDB ..:.... RJ) - Vanios a su~ sugestão Já dentro',.mas o que havia era tributação,das·nJtas rcn,das. Fazemos.um.apelo.à memória de V, Ex• A sugestão de V, Ex•,
ehis,'Sr. Senador. . i. .·
,
c ·• ·
· . • ,' ·. :.
·
''•.
Em primeiro lugar, tenho dito e V. Ex• me dá ocasião de repc· · no momento, I: uma sugestilo setorinl c especifica,
tir, no meu alvitre.·- embora reconhecendo os inllmerosméritQS do
O SR •. RODERTO SAtURNINO (MDB- RJc)-: Faço tamProjeto de Lei das S.A . ...;. essa tcntátivn deimplemi:ntnçãô·ilo mcr~ bé:m,um apelo,àiríemória de V, Ex• t;: claro que dci·sugestão.mnis
cado• primário; isto •i:, •o dividendo ~briga tório,· deveria ser deixada umpla,deu.mnreformacompleta ....... ''·''· . . ,.·. ., ........ , ·
para algu'ns anos àfrentc. t;:,o meu ponto éle vista,
.
· •; · , ·
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)'- Claro, aí é qui: cst4; '
Em todo caso, cu cstariu até disposto·a aceitnr'os riscôs, desde
que outras medidas paralelas fossem tomadas parll' limitar,·se não cli:
· o Sr.~ Virgílio Távora
(ARENA -·CE)- Reforma tiibútÚin.,,
'-~
·I,
' '~ ', .J',") • , ':,, " •.: :: '
minar,_ a existência desses. mercados especulativos paralelos que, nc·
.. O SR. ROBERTO SATURNINO.(MDB- RJ)- ... mas inclu·
ccssariainente, haverão dc' sugar grande parte ,dos rcêursos distribuí-.
dos sob' à forma de dividendii's, eXercendo, por COnscguint-.,,uma COO• indo, na Leida· Reformado Imposto sobre a Renda, &·tributação so·
carrêncin 'desleal co·m as p'róprias empresas, coin ·o. próprio mercado brc ganhos de capital, Disse expressamente isto, t: claro que agora .....
primário que o Governo é~iáqÚcrendo implementar.·_, O Sr, :Virgílio, T:ivorn (ARENA- CE)- Sctorinl,' dentro de
. · ·Quais seriam· essa.<· medidas? +iá· um elenco 'de 'medidas.. Uma umu reforma. O.que achamos- e vumos também refrescar a mcmó-.
delas; que·reputo, talvez; ·a ·principal,·::.._ é'diflcil dizer se ê a· principal' ria de V. Ex•, já que agora cada qunlcstá apcland~_pnrn_fntos passa·
ou .não .c...· uma delas· seria· a' instituição de 'uma· tributação sobre dos..::. ucha'moi' que o modelo 'que V: Ex• aprcsentnvâ"iinhn'éonota·
;:anhos de capital; V, Exi tem aqui a'minha promessa de ilpresentar çõcs -: mlturalmente,quc a inteligl:ncia de v. Ex• o_tinha fcito.é:111 ier;
nos próximos dias, talvez na semana que vem, uin Projeto de Lei· mos mais brilhantes- tinhll ris mesmas conotações ae Úm modelo já
instituindo essa tributação sobre gnnhos,de capital,, , . ,,,~
aprési:inudo por Celso Furtado, cm I968, )1/ilo 'discutíamos, nacfuelc
tempo, especili~amcrite ésse sctor mas, sini, dentro do dccdlogo dé v'
O Sr. ~IrsRJo Tdvora (;\RENA,-, CE)::- Seria. uma sugestilo ...
Ex•, uma reforma trib~tArin cm cjilc,justomcntc tal,qua)o professor
o.SR. ROBERTO SATURNINO (MOO"- RJ) "-Seria uma da Sorbonne, ·a 'tributàção· às classes .de renda mais alta...:. es'tá.
forma indireta, que nilo adiantaria muito.'Jâ •que v;· Ex• me pede· rciCo~dud~ V, Ex•- ditriu' OS rCé'urso:t.nCcCssârios, .inclUsive ·l'urU' o
sugestões concretas, vou apresentar uma viâvel, inteiramente viâvcl: · financinmen!o daquela éhlimnda dieta do Írabalhador: Está recorda·
um· Projeto de Lei instituindo a tributação sobre ganhos de'cupital. do'/ A memórin não i: assim tilo fraca.
· ·· · ·· ' · '
Nilo tem nuda de inviâvel, nilo tem nada de irrealista, apenas uma
O SI!, ROBERTO SATURNINO (MDB -''RJ)'- Permito-me
medida que tem por escopo, tem por finalidade, refrear ou pôr certa
· limitação, certa ·restrição aos ganhos espcculutivos a partir-das apli· também ch.amar à lembrança de V, Ex• o fato de que o. nobrc·colcgo
cuções de cupila),
·
já invocou o eminente, o brilhante Professor Celso Furtado para
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coisas que cu dissera da iribuna,. Ora V, Ex• invoca o
Professor puru me contradizer, ora o inyoca pura dizer que me apóio
nlls suus.tescs. '
'

. O Sr. VlrgOio Távora (ARENA..;.. CE)-.Não. Mostramos que
nq uelc era o modelo dele. .
· ··

.'

..

O SR; ROBERTO.SATURNJNO (MDB..:. RJ)- Nobre Si:iia·

Governo para di~er que accitamos'cssa idéhi, :mas pode, sctorialmcnte, se aceitnr a conduçiio de uma operaçilo, o que nilo envolve 11
responsabilidade em aceitá· la no ~odo,' ·
O Sr. Paulo Brosmd (MDB- RS}- Claro.
O SR. ROBERTO SATURNINO .(MDB - RJ) - Nobre
Senador, evidentemente, esta· tributaçilo sobre ganhos de capital
seria apenas mais.um· instrumento"- acredito- de ~rànde utilidade,
mas apenas mais um instrumento,' porque o importante mesmo. 1: a·
nçiio do Governo, dos órgitos governamentais, particularmente do
Banco Central .. No fundo, ,o ,próprio Banco Central é um instru·
monto do Governo paru fiscalizar,. para: controlar todo o sistema
financeiro. Este, a questito.

do·r, tenho pelo Professor Celso Furtado a maior admiração, Não
c:sconilo· ,isto. Acho, realmente, que é uma das ·inteligências mai.1
llrilh11ntcs, um dos intelectuais mais aplicados· deste Pafs, c que tem
or~recido à Nuçilo as mais profundas' c úteis idéias. Realmente, nilo
soll obrigado a me filiar, a me apoiar ou Íl contradizer teses, Onde
houvcr'i:oincidéncia dos mcus,.pontos de vista coin os do eminente
Professor Celso Furtado; ficarei imensamente satisfeito. Mas em ou·
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA - CE) -.AI tcrfamos de
trus oéusiões, quando cu divergir.:, '
' exÚminarse nilo houve desidia, omissão, cumplicidaélc .. :
O Sr. Vlrgfiio Távora (ARENA..:.. CE) ..:..AI V. Ex• está-nos
O Sr. Pàulo Brossard (MDB -' RS)- Nilo é por falta de leis
razendo injustiçÚ.Apcnus recordamos o que houve à época. Nuo nem de órgiios que medidas eficazes dei~um de ser tomadas.
ÓStÍlmos, uqui,jogando,V: f,x•:c~nirá o Pro(cssor da Sorbonnc.
·O Sr. Vlrxillo Távora (ARENA- CE):.... Então, con;o 'disse a
·. O.SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB...: RJ) ;_Apenas chu- V. Ex•, era, o. caso de examinarmos se foi omissão·, desfdia, cumplici·
111Ci a atençiló parà o ràto de que,V. Ex• me jogou coillra c agoru V. dudc de agentes mais ou' menos graduados: do estabelecimento maior. ·
e:~• fuz uligação
de crédito do Pais:.... o Banco Central, em seu controle; No'infciô,
dissemos que prociiraremos trazer· aqui a'liérsilo,tanto quanto possi-'
o Virgnio Tá,.rá (ARENA..., CE) -:-A época, justamente vel,
e~atudos·fatos.
·
· ..
·
·
flllil>mos ·esta afirmativa, c quando o' eminente Senador Paulo
Sr.
Paulo
Brossard
(M
DB..:..
RS)Á
verdad~
ê
que
o
Banco
O
Brossurd se riu, ·~uidamo'nos que éstava rindo por outra éoisa. ·Pois
··
bem. dissemos u y. Ex•, que as apresentara, aliás, sob' a forma de um Central tem poderes praticamente a'bsolut,o~!.no seu sctór.. ·· ·
dccúlogo,' e·tivcmos ocasilo aqui' de apresentar ao mesmo a nossa
' O Sr. Vlrglllo Tá•ora (ARENA'·_::CE) - Mas; eminc~tc,
ci>ntruditu -·cru que devia haver a idéia central, a idéià nuclear da Senador, não se está discutindo isso, ·e sim se houve omissao.
.· · . · . : .
roforrna tributária: uma tributaçilo forte. Diziá V, Ex• ainda mais ela· cumplicidudc...
ro. quanto ao Imposto sobre a Renda, das classes mais altas, para ter·
O Sr: P•ulo Bro!ISII~d (MOB -.RS) '- Mas é interessarit~
mos os recursos necessários, inclusive para uma ...
realçar. porque, a despeito dos podi:res praticamente absolutos do
Banco Central, a despeito daquelas medidas a que V, Ex• há pouco
: O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ}- E continuo
aludiu,
futos como esscs.se sucedem c vêm sucedendo. Quer dizer,
a s'ustentar tal providência.
não por faJta·de leis, ·não é por falta de órgãos que· essas coisas
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) - Sim. Mas estamos· aconte~cm,
<lizenc:lo que niio ô por esta ràzüO. ln llmlne, ~ilo recusamos a reforma
O Sr. VirgRio Távora (ARENA :... CE) - Veriticar-sc'á, entiio
tribut:lriu de V, Ex• nessa parte setorial dos ·ganhds sobre capital. - vamos repetir, para ver se fica bem na memória - que três'
.Aii:ls, V. E~• deve estar recordado, c os Aliais da Casa aqui·dizem, hip6teses, no mínimo, podem ser avdntadas·- omissão com desidiu,
cs~eramos que apresente esse tilo anun,ciado modelo de reformula·
cumplicidade ou faltn de instrumentulidade. Vamos· verificar e
c:;~<> lributúria.
traremos aqui a V. Ex•·
"
.
.
O SJl, ROBERTO.SATURNJNO (MDB- RJ}- Nesta parte
O SR. ROBERTO SATURNÍNO (~DB.- Ri)~. Nobre· do> g<~nhos de capital; prometo 11 V. Ex• apresentar o projeto. Senador Virgilio Távora, aguardamos com ansicdadc·o· desenrolar
Naturalmente a reforma do sistema·, como um todo, ê tarefa gigantes· deste cuso,
· ~ · ::;· .
·
~~que nuo poderia ser fcifa sem uma asscsspria c~mpctente.
Sr. Presidente, encerro'minhas palavras.
, ;. ,
.
Este
debate'
foi
muito
iltil
...
·
·
,
;;
..
() Sr. Vir~llio Távora (ARENA - CE) - Apenas colocamos
a'jui u verdade dos fatos que apresentamos, mesmo porque sairia·
o Sr. Viramo Távora (ARENA ·-··cEi .;..; ·s~m· dúvida.
tno> ut.é um pouco da nossa formaçilo, sé: não disséssemos da simpu· Desculpe-nos a imodéstia, Justamente não é v.. Ex!' se trancando na·
ti<l pessoal que temos a respeito de umas idéias eternadas, à tarde, critica e nós, na defesa intransigente de posições governamentais,'.
ncst:u C usa;
que chegaremos àquilo que queremos: averdade.
O SR.' ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Fico muito
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- O que realst~lisf<ito, e ouço, agora, o aparte do Senador Paulo Brossard.
mente se fazia neccssó.rio cru. chamar a atenção da Caso e, através
O Sr. Paulo Bro!ISIIrd (MDB.,.. RSj- Depois das declarações dela da Nação, pura o fató de que existe ui uma monstruosidade que '
de eminente Lrder Virgflio Tltvora, quase que sinto o desejo de nilo se desenvolve sem nenhum controle ou', pelo menos, aparentemente
'
apurteai, Jd é muito saber que existe uma coincidência, ainda que sem o controle do 'Governo,
'
'
·pllrciul, ou uma simpatia de certas idéias hoje desenvolvidas por
O sr: Pauio Brossurd (MDB- RS) -ll: uma espécie de câncer.
V. Ext Esse debute paralelo que se estabeleceu, dele fui responsável,
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)-' Um câncer,
aO> lembrar que us sugestões já foram apresentadas, evidentemente
Silo manipuladas somas cudu vez mniores,.cada vez mais gigantescas.
c~m um sentido mais amplo, mais global, e que, agora, a primeira
dtlus. que vem de fazer o nobre Senador Roberto Saturnir.o, nilo O volume do open market estli na ordem. de 18 milhões de cruzeiros
pordia...
'
·
,
pll-'!sll de uplicaçilo particular de um principio geral antes for!Tiuludo,
O
Sr.
VlrgOio·Távora
(ARENACE)Nilo
vamos dizer que
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA- CE}- Perdiio. Setoriul.
é um cüncer, porque ati: agora nilo teve remédio nu Medicina, mas
O Sr, Paulo Brossard (M DB- RS}- Sctorial, purticular... •.
esse tem.
O SR. ·ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ) ·- ... cm
O Sr, VlrgRio Távora (ARENA- CE}- Sctorinl, porque pode·
seac~itur. Nuo vamos dizer a V. Ex•, nem estamos aqui em nome do atividudes purumcntc especulativas, buscundo rendimento, dinheiro

Sr.

.

-285·de etti,,., de disponihilidude, Nem é de cupital, nem de investimento,
11111~ ·dinheiro que sobru no fim do diu. uo rechur o cuixu, o'Sobre o
'JUU se l!Unhn rendimentos. cudu ve1. muiorcs. Tratu-sc de cspc:cuiU·
c;Uo ~JUC niio tem scntidÓ, que nilo tem mesmO upoio nem sustcntuclio
mor~l. digt'..11os ussim, ~ criminosu c dificultu, se nua impede, se nilo

conc!en:~ "~

rwcusso todu c quulquer tcntutivu de controlur u inOuçiiO, de controlur o processo inOucionúrio do Pais, sem que sobre

.
.
I
b
. cssns opcruçõcs se puguc Imposto sobre u Rendu, sem que so re
cssus opcrtlçÕcs pese o 'mínimo ânus, enfim, se rctirt: o mínimo. a
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Votuçiio, cm turno único, do Projeto de Lei da Cúmura n• li 5,
de 1974 (n•·217-Cf71, na Casa de origem), que denomina"Ponte
Alrredo Italo Remar" u obra de arte projetada sobre o rio do Peixe,
nu BR-282, c dá outrus providências, tendo
I'ARECER FAVORÁVEL, sob n• 269, de 1976, du Comissão:
de Trunspurtcs, Comunicações c Obras Públicas.

'minilll:J contribuição de sentido sociul. ~ mcrc:~do que adquiriu
rornws

mo~struosu~ •.

mercudo

nenhum controle do Governo,
'ILIC

q~e ugc. uutonomumcntc:, ~em
·mcr~udo mcrumcnte especulativo,

sugu somus. quuntius rculmentc 'esturrcccdoras, e sem nenhum

sentido sociul. sem ncnhuniu utilidudc,, ficando upenas, muito
nwr~in:~lmente. :~quei:J utilidudc, u'quclu ruzüo de ser primúria: de
constituir elemento p:~ru injetur ou rbtirur mocdu do Pais.
- Estu, Sr. Presidente, 'cru a ·minhu intenção - chumur a atcnçiio
du Cusu c du Nação pura a· problema. O debate- penso- roi muito
oportuno c de grundc interesse para o 'Pais. (Muito bem! Palmas. O
orador é: cumprimentado.) ·
·.
OSR.
PRESIDEI:>ITE
(Magalhães Pinto) - Na presente ses..
,.
'· I;
.·.
suo tcrmmou O_• prazo:pura apresentação de emendas ao Projeto de
Resoluçào'nY 64, dc':1,9,76, do .Sr. Muuro Bcncvidos, _que ulteru o urt.
441, du Rcsoluçüo'·ri• ;93, de 28·de novembro do 1970 do Senado
Fcdcrul.
i··
:' -.
'
'
'j•.

róru~ oferocidas omendus..
Nos termos rcsimentuis, u maté:ria será despachada its Comissões de Constituiçuo c Justiça, Dirctora e de Finanças.
Ao projeto nüo

'

O SI!. !'f!ESIUENTE ('Mugulhãcs Pinto) ...:. Nada muis huvendo que tratar, vou encerrar sc~são, designando para a de segundafeira próximu, a seguinte

a

-2Votucuo, cm turno único, dó.Requcrimcnto n• 341, do 1976, do
~r. Senador Accioly Filho, solicitando tenham trumitação conjunta
os Projctos de Lei do Senado n•s 139, de 1976, do Sr. Scnudor
· Orestes Q'ué:rcia e 176, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
visum a dar nova rcduçüo ao.~rtigo li doDecreto-Lci.n• 5.452, de I•
de maio de 1943 (Consolidaçüo das Leis do Trabalho),

-3Discussüo, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 22; de 1974,'do S. r. Senador Nelson Carnei~~;~~eru o pu.rágruro 4• do urtigo 79, da Lei n• 3.807, de 26 de'ialt~il~i960, c dá
outras providi:ncias, tendo
,
··
I'ARECERES, sob n•s 211 i: 212, de 1974 c 707.<dc 1975, das
Comi:isõcs:
-de Constituição c Justiça, pela constilucionulidade o juridicid:tdc: c
·
- de l.c~isluçàu Social, I• Pronunciumcnto: favorável· 2•
l'ronunciamcnto: (rcexumc solicitado cm plenário), ratir.cundo' seu
purcctr anterior.
O SI!. f'I!ES!IlE:-ITE (Mugalhàes Pinto)- Estú oncerruda a
Sessilo.

( Levanra·se a Sessão às 16/wras e SO minutos.)
.
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